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RESUMO 

 

As técnicas de Reprodução Humana Assistida surgiram como consequência do 

avanço da medicina e da tecnologia. Dessa forma, atuam como uma aliada do 

direito ao planejamento familiar, possibilitando a concretização de sonhos. No 

entanto, o projeto parental deve obedecer aos princípios constitucionais que 

são aplicados ao direito das famílias, de forma que nenhuma violação seja 

feita.  Ainda assim, existem condutas realizadas pelos genitores, no âmbito da 

reprodução assistida, que ensejam danos aos filhos, e que podem ser em 

diferentes fases: embrionária, fetal (nascituro), ou pós-parto. Soma-se a isto a 

ausência de legislação pertinente ao tema no ordenamento jurídico brasileiro. 

Portanto, o presente trabalho tem o escopo de analisar os novos tipos de 

arranjos familiares, os princípios aplicáveis ao direito das famílias, as técnicas 

de reprodução humana existentes, e algumas hipóteses em que danos são 

causados aos filhos. Ademais, a pesquisa propõe uma reflexão acerca da 

importância do tema, e da necessidade de sua regulamentação legal. 

 

Palavras-chave: Reprodução humana assistida. Responsabilidade Civil dos 

genitores. Legislação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The field of Assisted Human Reproduction emerged as a result of medical and 

technological advance. Hence, it represents an ally for the right of family 

planning, making dreams come true. The parental project, however, must follow 

the constitucional principles applied to family law, in order to avoid any form of 

violation. Nonetheless, the actions took by parents regarding assisted 

reproduction may still result in damage to their children, which could occur in 

different stages: embryonic, fetal (unborn child) or postpartum. In addition to this 

scenario, Brazilian legal system lacks specific legislation to properly regulate 

the subject. Therefore, the present study aims to analyze the new family 

arrangements, the applicable principles in the family law field, as well as the 

existing human reproduction techniques and some of the harmful situations that 

children may be exposed to. Furthermore, the study leads to a reflection upon 

the relevance of the topic and the need of its legal regulation. 

 

Keywords: Assisted Human Reproduction. Human reproduction techniques. 

Legislation. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A constituição de família é um objetivo almejado por grande parcela da 

sociedade, dada a sua indubitável significância na vida de cada indivíduo. É 

nela que o ser humano é gerado, bem como são proporcionadas as suas 

primeiras experiências, além dos primeiros sentimentos. Ademais, é no núcleo 

familiar que as personalidades são esculpidas, revelando-se verdadeiro 

alicerce na vida de cada um. Tal é a importância da instituição família, que a 

Carta Constitucional pátria, em seu art. 226, elevou-a a status de base da 

sociedade, garantindo especial proteção estatal. 

 Desse modo, urge salientar que, hodiernamente, múltiplas são as formas 

de constituição de família, tendo em vista a evolução da sociedade. Outrossim, 

diante deste contexto, tem-se a garantia da possibilidade de realização do 

planejamento familiar, baseado no direito de procriar, ou não, e que, inclusive, 

também possui assento constitucional (art. 226, § 7º). 

 A vista disso, observa-se que nem sempre a constituição de uma família 

se dá de forma natural, pela concepção a partir da relação sexual, uma vez que 

é fato incontroverso a existência da infertilidade em indivíduos na sociedade, 

ou até mesmo a ausência de vontade pelo método tradicional. Portanto, 

aqueles inseridos nessa conjuntura podem encontrar formas alternativas de 

procriação, com o fito de ter o seu objetivo - de formar núcleo familiar - 

alcançado. 

 Nesta seara, surge a figura da Reprodução Humana Assistida 

(RHA), sendo entendida como um conjunto de técnicas, desenvolvidas com o 

intuito de auxiliar aqueles que, por alguma razão, não puderam gerar filhos de 

forma natural. Além disso, o aumento da reprodução medicamente assistida 

nos últimos anos tem sido significativo o suficiente para que a atenção não 

somente da bioética, como também do Direito, dirija-se a essa técnica.  

Sublinhe-se que, o referido instituto é complexo, tendo em vista as suas 

inúmeras peculiaridades, e carece de regulamentação jurídica própria, o que 

enseja a existência de lacunas no ordenamento brasileiro. Sendo assim, é 

atribuição da lei elaborar normas as quais sejam capazes de balizar tais 

procedimentos, e, além disso, transmitir o conhecimento necessário à 

população.  



Ademais, na presente conjuntura, o Direito pode e deve atuar como um 

grande aliado à Medicina, a fim de que seus avanços sejam corretamente 

regulados e se evitem prejuízos a quem quer que seja. Nesta seara, inclui-se o 

instituto da Responsabilidade Civil, cuja função precípua é garantir que ofensas 

jamais fiquem sem reparação. 

Desta feita, questiona-se: é possível que pais causem danos em seus 

filhos oriundos de técnicas de reprodução assistida? Se sim, quais os tipos de 

dano? Em qual(is) fase(s) do procedimento esse dano pode ocorrer? Ademais, 

existem outras perguntas pertinentes, como: existe alguma regulamentação, 

ainda que administrativa, a respeito das técnicas que são permitidas no Brasil? 

Essa regulamentação, caso existente, é suficiente para disciplinar o instituto? A 

partir da análise dessas perguntas, a presente pesquisa foi elaborada, sendo 

todas elas respondidas ao longo do desenvolvimento da monografia. 

Assim, a estrutura do trabalho foi organizada da seguinte forma: o 

primeiro capítulo trata do direito ao planejamento familiar, englobando um 

panorama a respeito da evolução do direito das famílias no Brasil, bem como 

os princípios (constitucionais e infraconstitucionais) aplicados a esse ramo.  

O segundo capítulo aborda as técnicas de reprodução medicamente 

assistida, destrinchando as opções mais conhecidas. 

No que tange ao terceiro capítulo, este trata da responsabilidade civil 

dos genitores na reprodução humana assistida, explicitando algumas das 

hipóteses de possíveis danos ao embrião, nascituro e ao filho decorrente de 

RHA. Outrossim, há uma análise do amparo normativo fornecido pela Anvisa, 

Conselho Federal de Medicina, Constituição Federal e Código Civil, além da 

legislação infraconstitucional. 

Espera-se, com a pesquisa, frisar a importância que o assunto possui, e, 

em decorrência disso, a extrema necessidade de que o Legislativo edite leis 

que regulamentem de forma expressa e aprofundada o tema, abarcando 

aspectos políticos, éticos e sanitários. 

 

 



2. O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DOS ARRANJOS FAMILIARES NO BRASIL 

 

Desde séculos passados houve a predominância, na sociedade, de uma 

visão tradicionalista no que tange à constituição de família, de forma que a 

instituição era aquela firmada pelo matrimônio, com a posterior vinda dos filhos.  

Outrossim, é importante ressaltar que, num contexto pretérito ao 

vivenciado atualmente, a família possuía características de hierarquia, na qual 

o marido detinha o pátrio poder, sendo este revelado como uma influência 

excessiva, que era exercida em relação à esposa e aos filhos.  

Dessa forma, era comum que o homem assumisse as responsabilidades 

quanto ao sustento do núcleo familiar, possuindo a obrigação de trabalhar e 

organizar as finanças, enquanto a mulher era destinada ao âmbito doméstico, 

sendo incumbida de cuidar dos afazeres do lar, bem como dos filhos. 

Ainda nessa toada, cumpre informar que o Código Civil de 1916 fora o 

primeiro diploma a tratar com seriedade a família e o matrimônio, frisando toda 

a ideologia retromencionada. 

No entanto, num contexto pós Guerra e pós Revolução Industrial, 

percebe-se uma mudança ideológica, de forma que houve a ascensão e a 

valorização de conceitos de igualdade, além de ideias cujo foco era o privilégio 

individual. Isto posto, sublinhe-se que a instituição familiar sofreu efeitos 

oriundos desta mudança de panorama.  

Sendo assim, a formação de grupos familiares passou a ser iniciada pela 

livre escolha dos cônjuges, fundada no amor e afeto, e não mais no arranjo 

escolhido pelos familiares. Ademais, com a ascensão do feminismo, houve um 

deslocamento dos exercícios de “mando”, de forma que, agora, além da mulher 

conseguir trabalhar, impunha a sua autoridade, participando das decisões a 

respeito dos filhos, da organização e administração financeira. Portanto, nota-

se um compartilhamento das funções que, anteriormente, eram atinentes à 

figura masculina. 



Corroborando com a ideia supramencionada, o advento da Constituição 

de 1988 revelou-se como um grande avanço em diversas áreas, principalmente 

em relação ao direito das famílias. Dessa forma, a propagação da igualdade 

entre cônjuges1, bem como de outros princípios, ilustrou uma ruptura com a 

ordem patriarcal anterior. 

A vista disso, urge esclarecer que, atualmente, existem diversas formas 

de arranjos familiares, inclusive divergentes daquela preceituada pela visão 

tradicionalista.  

Nessa toada, cumpre colacionar o entendimento de Maria Berenice Dias 

acerca do tema: 

 

O surgimento de novos paradigmas – quer pela emancipação da 
mulher, quer pela descoberta dos métodos contraceptivos e pela 
evolução da engenharia genética – dissociou os conceitos de 
casamento, sexo e reprodução. O moderno enfoque dado à família 
pelo direito volta-se muito mais à identificação do vínculo afetivo que 
enlaça seus integrantes.2 

 

Registre-se, portanto, que o prazer de estar junto, bem como a 

afetividade, permeiam as novas relações familiares, que objetivam o 

compartilhamento de emoções que o cotidiano proporciona, o amor, a boa 

convivência. Da mesma maneira, embora com essa ideologia mais moderna, a 

família ainda é tida como lugar de proteção, estabelecimento de vínculos, 

socialização. 

Desta feita, vale trazer à baila alguns exemplos referentes aos tipos de 

grupos familiares existentes.  

A família matrimonial pode ser entendida como sendo a mais tradicional 

entre as possíveis, possuindo maior popularidade na sociedade. Inicia-se, 

comumente, pelo matrimônio, com a posterior geração de filhos.  

                                                             
1 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 226, §5º Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 abr. 2020. 
2 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p. 31 



Importa frisar, nessa toada, que a prole é, normalmente, consanguínea. 

Todavia, com a evolução da sociedade, observa-se famílias matrimoniais cujos 

filhos podem ser biológicos, adotivos, biológicos e adotivos, ou até mesmo não 

haver descendentes. 

 Paralelamente a este tipo, existem as famílias formadas pela união 

estável dos genitores, podendo ser hetero ou homossexual3, sendo este 

vínculo, em tese, um pouco menos formal do que o matrimônio, contudo, 

reconhecido na Carta Constitucional pátria4. Há, também, a possibilidade de 

existência de filhos biológicos, adotivos, biológicos e adotivos, ou sem filhos.  

Ademais, vale ressaltar a existência de famílias monoparentais, sendo 

aquelas as quais o laço afetivo existente é entre um dos genitores e seu(s) 

filhos, seja porque o outro não exerce uma parentalidade ativa, ou nunca 

assumiu. Desta feita, exige-se a presença de apenas um dos pais5. Importa 

frisar, outrossim, o reconhecimento constitucional desta espécie, mais 

precisamente no art. 226, §4º, da CRFB6. 

Lado outro, a família anaparental não requer a presença dos pais, ou 

seja, há a relação de parentesco entre os integrantes, porém os vínculos entre 

eles não são de ascendência-descendência, ou conjugalidade. É o que ocorre, 

a título exemplificativo, com os núcleos familiares compostos apenas por 

                                                             
3 O STF, no julgamento da ADI 4277/DF, em maio de 2011, reconheceu a união estável 
homoafetiva como entidade familiar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao 
julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo 
sexo. As ações foram ajuizadas na Corte, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da 
República e pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 
O julgamento começou na tarde de ontem (4), quando o relator das ações, ministro Ayres 
Britto, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição Federal para excluir 
qualquer significado do artigo 1.723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união 
entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Disponível em: 
https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPor
talInternacionalJurisprudencia&idConteudo=193683. Acesso em 28 abr. 2020 
4 BRASIL. Constituição Federal. Art. 226, § 3º “Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 abr. 2020. 

5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p. 54 
6 BRASIL. Constituição Federal. Art. 226, § 4º “Entende-se, também, como entidade familiar a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 abr. 2020. 



irmãos ou primos7. Sublinhe-se que, esta espécie não possui ordem sexual, 

traduzindo-se numa verdadeira comunidade com o objetivo de ajuda mútua, 

bem como divisão das alegrias e sofrimentos. 

A família reconstituída, também denominada de pluriparental, ou 

binuclear, é instituída a partir do desfazimento de relações pretéritas, de cunho 

afetivo. Pode ser que um, ou ambos do casal sejam oriundo(s) de casamentos 

ou uniões que foram previamente estabelecidas. Existe, dessa forma, um 

sortimento de vínculos, provenientes da junção dos filhos, caso haja, que 

podem ser unilaterais, e/ou em comum.8 

Ademais, a família extensa, ou ampliada, é aquela a qual pressupõe 

uma expansão do núcleo casal-filhos, ou até mesmo só do casal, em não 

havendo filhos, para englobar parentes próximos com laços de afetividade. 

Sendo assim, não há limitação de vínculo biológico.9 

Não se pode olvidar as famílias homo e poliafetivas, sendo a primeira 

marcada pela homossexualidade do casal, regida pela união estável, ou até 

mesmo o casamento entre eles. A segunda, por sua vez, caracteriza-se pela 

união de três ou mais indivíduos, que podem ser homo ou heterossexuais, de 

forma que todos podem se relacionar entre si, ou apenas compartilhar um 

parceiro.10 

Por todo o exposto, urge salientar, também, as famílias formadas com o 

auxílio das técnicas de reprodução medicamente assistida. Ocorrem, portanto, 

quando um casal, ou então um indivíduo, deseja procriar, contudo, é infértil, 

estéril, ou simplesmente prefere se utilizar de métodos artificiais para 

concretização do seu projeto parental. Importa frisar, nesta seara, o 

                                                             
7 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões Ilustrado. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 290 
8 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p. 56 
9 Ibidem, p. 57 
10 LOPES, Allan Almeida, et. al. Os novos arranjos familiares e o direito brasileiro: as 
relações poliafetivas como entidade familiar. Jornada de iniciação científica: seminário 
científico do UNIFACIG. Minas Gerais, 2019. Disponível em: 
http://www.pensaracademico.facig.edu.br/index.php/semiariocientifico/article/view/1513/1188. 
Acesso em 28 abr. 2020. 



crescimento significativo do uso destas técnicas11, as quais serão 

destrinchadas em momento oportuno. 

Dessa forma, é inegável que os novos arranjos familiares evoluíram, e 

ainda tendem a evoluir cada vez mais, prevalecendo sempre o afeto, a 

socioafetividade e convivência no núcleo familiar.12 E, ainda nesse sentido, 

Giselda Maria Fernandes preceitua que não se pode definir família como um 

“é”, mas sim como um “vir a ser”.13 

Com o advento da atual Carta Magna, houve a constitucionalização do 

direito familiar, de forma que princípios aplicados ao direito das famílias foram 

expressamente tipificados no texto constitucional. Assim, a análise de cada um 

deles, com o fito de entender o modo pelo qual amparam as normas, torna-se 

fundamental. 

 

2.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS 

APLICADOS AO DIREITO DAS FAMÍLIAS 

 

2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos principais no que 

tange ao constitucionalismo contemporâneo, e traz consigo a ideia de que 

“cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição 

especial no universo”14 

                                                             
11 BRASIL. Anvisa. Reprodução humana assistida cresce 18,7% em 2018. Publicado em 17 jul. 
2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-
/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/inseminacao-artificial-cresce-18-7-em-
2018/219201?inheritRedirect=false. Acesso em 02 maio 2020. 
12 SOUZA, et al. Os novos arranjos familiares, afeto e sexualidade nos tribunais: a 

evolução da família brasileira e os desafios da jurisdição. (Re)pensando Direito, Santo 

Ângelo/RS. v. 09. n. 17. jan./jun. 2019, p. 243-258. Disponível em: 

http://local.cnecsan.edu.br/revista/index.php/direito/index. Acesso em 28 abr. 2020. 
13 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O conceito de família e sua organização 
jurídica. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de direito das famílias. Belo 
Horizonte: IBDFAM. 2015, p.53. 
14 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Trad. 
Humberto Laport de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 14. 



Soma-se a isto, o fato de ser “a garantia de que cada pessoa natural 

será tratada como algo insubstituível”15. 

Portanto, vale ressaltar que se trata de um princípio o qual está 

localizado na Constituição Federal16, logo em seu art. 1º, III: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III – a dignidade da pessoa humana; 

 

Assim, nota-se que o próprio constituinte o classificou como um dos 

fundamentos da República Federativa, dada a sua importância para o 

constitucionalismo atual. Portanto, impõe-se que todos os outros princípios 

sejam interpretados à sua luz. 

Outrossim, cumpre salientar que ele é garantido a todas as pessoas 

humanas, de forma geral e individualmente, tendo início na concepção, e se 

estendendo até o pós-morte. Isto posto, frisa-se que seu objetivo é preservar o 

ser humano de qualquer violação praticada por parte de outro indivíduo, seu 

semelhante.17 Todavia, não se limita a isso, uma vez que vincula tanto os 

particulares, quanto o poder público.18 

Nesse sentido, é o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet a respeito do 

tema: 

 

Tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e 
qualquer ato degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

                                                             
15 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2020. p. 15. 
16 MARTINS, Flávia Bahia. Vade mecum constitucional. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. 
p. 16. 
17 MORAES, Carlos Alexandre. A responsabilidade civil dos pais na reprodução humana 
assistida. 1. ed. Rio de Janeiro:  Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 19. 
18 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 11. ed. São Paulo: Método, 2015. v. 5. p. 
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propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.19 

 

A vista do exposto, percebe-se que não há uma única definição para o 

que seja dignidade da pessoa humana, contudo, pode-se extrair sempre a 

conotação de respeito ao ser humano. 

Nesse contexto, é importante que haja uma dissertação acerca do início 

da vida humana, uma vez que atualmente há uma hipervalorização dos direitos 

inerentes ao homem. Portanto, é de suma importância que se saiba a partir de 

quando essas garantias devam ser salvaguardadas.  

Miguel Kottow20, bioeticista, expõe três teorias sobre o início da vida 

humana, sendo estas a concepcionista, a evolutiva e a relacional.  

A teoria concepcionista é pautada no momento da concepção, e é a 

adotada pela Igreja Católica, bem como por alguns bioeticistas, biólogos e 

médicos. Nesse sentido, o ser humano é entendido como um ser distinto, 

possuidor de autonomia genético-biológica própria desde então.  

No entanto, Miguel Kottow também realiza uma crítica à corrente em 

comento, afirmando que: 

 

Tanto a teoria concepcional como a evolutiva não lograram 
estabelecer de forma convincente o começo da vida humana e o 
início da vida pessoal, caindo em falácias naturalistas que concluem 
valorações morais com base em dados biológicos arbitrariamente 
selecionados. Destacar a concepção como o início do ser humano em 
toda sua integridade significa homologar um zigoto como uma 
pessoa, recorrendo a um entendimento frágil de potencialidade e 
relegando a segundo plano todos os demais elementos necessários 
para a ontogênese humana e pessoal, desde a mãe e o processo 
fisiológico da gestação até as diversas etapas de socialização.21 

 

                                                             
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e do 
direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 37. 
20 KOTTOW, Miguel. In SIMPÓSIO BIOÉTICA DEL COMIENZO DE LA VIDA - ?Cuántas 
Veces Comienza La Vida Humana? (Doutor em Medicina. MA Sociologia. Prof. Titular 
Faculdade de Filosofia y Humanidades y Facultad de Medicina Universidad de Chile). 
Capturado em 14/07/2020. Disponível em: http://www.cfm.org.br/revista/bio9v2/simpo2.htm. 
21 Idem, idem. 



Esta vertente é defendida pelo renomado geneticista francês Dr. Jérome 

Lejeune, pelo Dr. Henk Jochemsen22, e consta na Carta Médica do Rio de 

Janeiro23: 

 

2 – O início da vida humana: com os atuais conhecimentos da 
biologia molecular, da Genética e da Embriologia, é fato 
cientificamente comprovado que a vida humana tem início na fusão 
do óvulo com o espermatozoide, quando se forma o zigoto, que 
começa a existir como uma unidade desde o momento da 
fecundação. Possui um genoma especificamente humano, que lhe 
confere uma identidade biológica única irreparável, portanto uma 
individualidade dentro de sua espécie. É o executor do seu próprio 
desenvolvimento de maneira coordenada, gradual e sem solução de 
continuidade. 

 

Nesse contexto, vale ressaltar que a referida Carta foi confeccionada em 

prol da vida, em detrimento das tentativas de submetê-la a interesses 

econômicos ou ao cultivo da ciência com desrespeito ao ser humano. 

A teoria evolutiva, por sua vez, preceitua que o começo da vida se dá 

em determinado estágio da gestação, podendo ser em diversos momentos, a 

depender da corrente adotada. Nesse sentido: 

 

Os que defendem esta teoria se dividem em adotar critérios diversos 
de início da vida humana, que são: a nidação, o aparecimento da 
crista neural, a mobilidade fetal, a viabilidade extrauterina, o 
nascimento e, inclusive, a aquisição de competência racional na 
infância.24 

 

Insta ressaltar que Miguel Kottow também tece críticas a respeito dessa 

vertente, alegando que ela carece de argumentos convincentes, para afirmar, a 

título exemplificativo, que o surgimento da crista neural, ou de outro elemento 

físico, seja mais valioso do que os demais aspectos do desenvolvimento fetal. 

                                                             
22 Formado em Biologia Molecular e detém a cátedra Lindeboom de Ética Médica na 
Universidade Livre de Amsterdam. 
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24 PÁDUA, Amélia do Rosário Motta de. Reponsabilidade civil na reprodução assistida. 1 
ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 10. 



Ainda, pontua que não há razão para se atribuir um status moral superior às 

pessoas, em detrimento de seres humanos de racionalidade deficiente.25 

A teoria relacional possui fundamento socio-filosófico, sendo pautada 

não apenas em critérios biológicos, mas no desejo da mulher em exercer a sua 

potencialidade de ser mãe.26 Portanto, percebe-se a tese defendida por esta 

corrente vai além de um fato meramente biológico. 

A vista disso, o início da vida humana se dá quando existe essa relação, 

ou seja, quando a mulher deseja ser mãe e se vê como uma, planejando em 

seu ventre um ser com nome e futuro.27 Em que pese a constatação retro, 

impende destacar que essa hipótese comporta exceções, como os casos de 

estupro com gravidez posterior, em que a mulher se vê obrigada a levar 

adiante a gestação indesejada. 

Miguel Kottow defende a teoria em comento, uma vez que ele entende 

que ela é capaz de fundamentar, inclusive, as técnicas artificiais de fecundação 

e reprodução, de modo que é necessária uma manifestação de vontade, 

atrelada à autorresponsabilização dos genitores por um novo ser. 

A teoria da viabilidade preconiza que para que seja reconhecida a 

pessoa, é necessário que ela possua aptidão para viver fora do corpo materno, 

após o seu nascimento com vida.28 

A teoria do nascimento entende que o feto não possui vida independente 

da mãe durante a concepção. Dessa forma, seria necessário o nascimento com 

vida, a fim de que os direitos que lhe são preservados durante a gestação 

sejam efetivados e de fato garantidos.29 

A teoria eclética, por sua vez, pauta-se no princípio de que o nascimento 

com vida enseja a aquisição da personalidade da pessoa. E para que seja 

considerado ‘nascido’ é necessário permanecer vivo 24 horas após o 

desprendimento do seio materno.30 

                                                             
25 Idem, idem. 
26 Idem, idem. 
27 Idem, idem. 
28 Idem, idem. 
29 Idem, idem. 
30 Idem, idem. 



Diante de todas as informações trazidas à baila, é importante frisar que a 

maioria dos estudiosos do tema adota a teoria concepcionista. Esta é, 

inclusive, a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em dispositivos 

como o art. 1º do Estatuto da Criança e do adolescente (Lei 8.069/90). O 

referido artigo indica que o diploma em comento adotou a doutrina da proteção 

integral, de forma que o ser, ainda na concepção, tem garantida a proteção 

especial, que engloba o atendimento pré-natal (art. 8º). 

Nesse diapasão, vale ressaltar o entendimento de Maria Helena Diniz31 

acerca do tema: 

 

Poder-se ia até mesmo afirmar que na vida intrauterina tem o 
nascituro personalidade jurídica formal no que atine aos direitos 
personalíssimos, passando a ter personalidade jurídica material, 
alcançando os direitos patrimoniais, que se encontravam em estado 
potencial, somente com o nascimento. Se nascer com vida adquire 
personalidade jurídica material, mas se não ocorrer, nenhum direito 
patrimonial terá. (...) 

Embora a vida se inicie com a fecundação, e a vida viável com a 
gravidez, que se dá com a nidação, entendemos que o início legal da 
personalidade jurídica é o momento da penetração do 
espermatozoide no óvulo, mesmo fora do corpo da mulher, pois os 
direitos de personalidade, como o direito à vida, à integridade física e 
à saúde, independem do nascimento com vida, apenas os efeitos de 
direitos patrimoniais, como o de receber doação ou herança, 
dependem do nascimento com vida. 

 

Frise-se, portanto, que diante de todo o exposto, a presente pesquisa se 

filiará à doutrina adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a teoria 

concepcionista. 

Em relação às técnicas de reprodução humana assistida, em muitos 

casos pode haver o que se chama de violação ao princípio (à guisa de 

exemplo, tem-se o caso de embriões excedentários, quando concebidos em 

laboratórios). A integridade física, o respeito a vida e o tratamento igualitário 

não lhe são respeitados em sua totalidade.32 
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Desta feita, é importante frisar que toda e qualquer tentativa de 

coisificação do ser humano, independente de qual seja o nível de seu 

desenvolvimento – embrião, nascituro ou pessoa – deve ser completamente 

rechaçada. 

 

2.2.2 Princípio da pluralidade familiar 

 

 O art. 226 da CRFB/88 abarca três formas de entidade familiar, quais 

sejam, a formada pelo casamento, pela união estável, e a monoparental. No 

entanto, cumpre informar que a hermenêutica desse dispositivo impõe uma 

interpretação exemplificativa desse rol, e não restritiva, de forma que outros 

tipos de família devam ser igualmente aceitos e protegidos. 

 A vista disso, no entendimento de Maria Berenice Dias, não reconhecer 

as famílias formadas a partir do afeto é desrespeitar a ética e ser conivente 

com a injustiça.33 

 Ademais, os próprios valores disseminados pela Constituição Federal de 

1988 impõem uma flexibilização no que tange à consideração do que seja 

família, de forma que restringir determinadas formas seria ir de encontro ao 

ordenamento jurídico. 

 

2.2.3 Princípio da solidariedade familiar 

 

A solidariedade encontra-se tipificada no art. 3º, I, da CRFB/88, sendo 

considerada, portanto, um dos objetivos fundamentais da República. A partir da 

redação deste dispositivo, nota-se que a construção de uma sociedade 

solidária é um compromisso firmado pelo constituinte. 

A teor do art. 226 do mesmo diploma legal, nota-se que a família é a 

base da sociedade. Assim, a solidariedade se perfaz no âmbito familiar, 

impondo o dever de mútua assistência, no que tange aos filhos, cônjuges, 

companheiros e alguns parentes. 
                                                             
33 DIAS, Maria Berenice.  Op. cit., p. 53. 



A vista disso, a solidariedade se faz presente em inúmeros institutos 

infraconstitucionais, como por exemplo, na responsabilidade civil dos pais em 

relação aos filhos, na cooperação dos cônjuges na direção da família (art. 

1.567 CC), no poder familiar (art. 1.630 CC), entre outros.34 

Conclui-se, portanto, que a solidariedade não é só patrimonial, mas 

também afetiva e psicológica35. Ademais, “pode-se afirmar que o princípio da 

solidariedade caracteriza a queda do individualismo ante os interesses dos 

membros da família”36 

  

2.2.4 Princípio da igualdade entre filhos 

 

O Código Civil pátrio traz em seu conteúdo a filiação legal e a 

presumida. No entanto, diante da atual realidade, impõe-se a inclusão de novas 

modalidades, como a filiação oriunda das técnicas de reprodução humana 

assistida e a socioafetiva. 

Inclusive, entende Luiz Edson Fachin que “no fundamento da posse do 

filho é possível encontrar a verdadeira paternidade, que reside antes no serviço 

e no amor que na procriação”37. 

A posse do estado de filho pode ser traduzida como a situação em que 

uma pessoa tem para si as responsabilidades atinentes àqueles que são pais, 

apesar de não haver uma relação biológica, de sangue, com o filho.  

Nesse contexto, vale trazer à baila o conceito de “desbiologização da 

paternidade”38, criado por João Baptista Vilella, o qual diz que deve prevalecer 

o afeto em detrimento dos laços biológicos nas relações familiares. 
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38 VILELLA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista Forense, Rio de Janeiro: 
Forense, n. 271, jul/set. 1980, p. 45-51. 



Importante frisar que com o advento da Constituição de 1988, houve a 

exaltação deste princípio, de forma que a diferenciação entre os filhos se 

tornou proibida, independente da forma de filiação existente, com a garantia a 

todos do direito de ter uma família39. Isto posto, não há que se falar em 

distinção, devendo ser dispensado igual tratamento entre os filhos advindos do 

casamento ou não, sendo biológicos ou não. 

 

2.2.5 Princípio do melhor interesse da criança, do adolescente e do jovem 

 

 A Carta Magna de 1988 elevou a criança e o adolescente ao status de 

protagonistas no ambiente familiar, e essa posição foi sedimentada, 

posteriormente, com a entrada em vigor da Lei 8.069/90 (ECA). 

 Sendo assim, cumpre esclarecer que alguns fatores colaboraram para 

que isso fosse possível, como a valorização da pessoa humana e o 

reconhecimento da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, uma vez 

que se encontram em processo de formação de personalidade. 

Desta feita, cumpre colacionar o que preceitua o art. 227 da Constituição 

Federal: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 

 

A redação deste dispositivo ilustra o princípio em comento, uma vez que 

exige uma proteção que priorize as crianças e os adolescentes, elencando o 

Estado, a sociedade e a família como responsáveis pelo feito. 
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Nesse sentido, “as decisões envolvendo o menor devem ser tomadas 

considerando-se o que for melhor para ele, privilegiando-o no momento da 

solução de problemas que coloquem em risco seu desenvolvimento.40” A partir 

disso, infere-se que os interesses dos menores devem ser sobrepostos, 

sempre, aos interesses dos pais. 

Imperioso ressaltar, portanto, que houve uma mudança de panorama, de 

forma que a criança passou a não ser mais tratada como “objeto” nas relações 

paterno-materno-filiais, e agora possui privilégios em relação aos demais 

membros da família a qual integra41. 

Apesar da constatação supra, existem casos em que o princípio é 

relativizado. Nesse contexto, gerar uma criança propositalmente com alguma 

deficiência é uma atitude que leva em conta o seu melhor interesse?  

Questionamentos como este permeiam a pesquisa, e um dos objetivos é 

analisar se as técnicas de reprodução humana assistida estão em consonância 

com o que preceituam os princípios norteadores, como o da melhor proteção 

da criança, do adolescente e do jovem. 

 

2.2.6 Princípio do planejamento familiar e da parentalidade responsável 

 

O princípio do planejamento familiar encontra-se na Constituição, no art. 

226, 7º, e deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana e da parentalidade responsável. Nesse diapasão, cumpre colacionar o 

conteúdo do dispositivo supramencionado: 

 

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

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  
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A vista disso, é importante salientar que o planejamento familiar não se 

restringe às ações para auxiliar ou não os indivíduos a terem filhos, ou a 

policiar o crescimento indesejado do núcleo familiar. Dessa forma, além desses 

aspectos, o princípio tem o objetivo de educar os cônjuges, companheiros, e 

até pessoas solteiras a realizar um planejamento que se amolde às realidades 

social e econômica do(s) interessado(s).42 Nesse contexto, cumpre informar 

que no país o planejamento familiar está disponível para toda pessoa maior e 

capaz. 

Concomitantemente, é importante que se entenda o conceito de 

parentalidade responsável, uma vez que se relaciona diretamente com o 

princípio do planejamento familiar. Assim, compreende-se como o dever 

inerente aos pais de prover a assistência aos seus filhos nos âmbitos afetivo, 

material, espiritual, intelectual e moral.43 Portanto, compete aos pais a 

obrigação de garantir o melhor ambiente familiar, de forma a promover o 

melhor desenvolvimento da criança. 

Sublinhe-se, no entanto, que este princípio não é absoluto, ou seja, o 

projeto parental deve ser pensado com responsabilidade. Nesse sentido, é 

muito importante que a família tenha condições de se manter, porque a criança 

necessariamente precisará de cuidados indispensáveis para sua educação e 

manutenção. O intuito, nesse caso, é evitar que famílias desestruturadas se 

formem, fato que contribui negativamente para o desenvolvimento de uma 

criança. 

Isto posto, mister ressaltar que não pode haver uma liberdade procriativa 

sem que haja responsabilidade. Embora o planejamento familiar seja livre, ele 

não é absoluto. Importa mencionar, então, que existem limites ao exercício dos 

direitos reprodutivos, e isso porque se deve levar em conta sempre as 

necessidades dos filhos que já nasceram, além dos que podem vir a nascer. 

                                                             
42 MORAES, Carlos Alexandre. Responsabilidade civil dos pais na reprodução humana 
assistida, cit., 1. ed. p. 50 
43 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e 
das políticas públicas. Belo Horizonte: IBDFAM. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/. 
Acesso em 14/06/2020. 



No tocante à reprodução humana assistida, faz-se necessário mencionar 

que suas técnicas se encontram à disposição de todas as pessoas, sob a 

condição de que exista uma verdadeira necessidade, e que os princípios 

relacionados ao tema sejam respeitados.44 Então se por um lado a legislação 

permite às pessoas a realização do projeto parental, por outro ela atribui 

responsabilidades.  

Nessa senda, torna-se um pouco peculiar a situação dos filhos oriundos 

das técnicas de reprodução humana medicamente assistida, uma vez que 

foram certamente planejados. Por ser um procedimento mais complexo para 

que se gere uma vida, impõe-se um real comprometimento quanto ao preparo 

do melhor ambiente para que os filhos se desenvolvam, justamente porque 

foram sonhados, como a concretização da felicidade.45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 MORAES, Carlos Alexandre. Responsabilidade civil dos pais na reprodução humana 
assistida, cit., 1. ed. p. 53. 
45 Ibidem, p. 53. 



3. AS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA MEDICAMENTE ASSISTIDA 

E SUA REGULAMENTAÇÃO 

 

3.1 AS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

As técnicas que serão abordadas na pesquisa em questão são a 

inseminação artificial, a fertilização in vitro (FIV), a inseminação post mortem, a 

doação de embriões excedentários e a gestação de substituição.  

Todavia, antes de explica-las, cabe ressaltar que elas se classificam em 

intracorpóreas (quando há a otimização do encontro dos gametas dentro do 

corpo feminino), extracorpóreas (quando o encontro dos gametas é realizado 

em laboratório), invasivas (óvulos são captados por meio da aspiração folicular) 

e não invasivas (sem aspiração folicular), a depender da fonte.46 

 

3.1.1 Inseminação artificial 

 

 Esse método consiste na facilitação da fecundação, por meio da 

inserção do sêmen (que é obtido com a masturbação) no interior do aparelho 

reprodutor feminino. Dessa forma, os locais de depósito podem ser intra-

cervical, intrauterino, intra peritoneal, tubária direta ou tubária indireta.47 

 Nesse sentido, a técnica é possível em casos de distúrbios na 

ejaculação, malformação sexual, problemas no muco cervical, carência de 

motilidade do espermatozoide ou até mesmo a sua falta.48 

 Outro detalhe importante é a necessidade de que o sêmen seja 

processado em laboratórios, a fim de que sejam evitados danos como fetos 

malformados, esterilidade definitiva, ou infecções. 49 

 A seguir, a ilustração do procedimento: 
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47 Idem, p. 72 
48 Idem, p. 72 
49 Idem, p. 72 



 

 
Disponível em https://cartaodosus.info/inseminacao-artificial-pelo-sus/ 

 

 Ademais, a inseminação artificial pode ser classificada de três formas 

distintas, levando-se em conta a origem do semên: homóloga (IAC) quando 

advém do cônjuge ou companheiro, heteróloga (IAD) quando proveniente de 

um doador, ou de “mistura bisseminal” quando há a fusão do sêmen do 

cônjuge ou companheiro com o do doador, geralmente em hipóteses de 

insuficiência em relação aos gametas masculinos.50 

 

3.1.2 Fecundação in vitro 

 

 Consiste na retirada do óvulo maduro do ovário, para que a mistura com 

o espermatozoide e a fecundação sejam feitas em laboratório. Após, o embrião 

é transferido para o útero da mulher. 

 Sendo assim, a fertilização in vitro é realizada em quatro etapas, sendo 

estas: I) tratamento hormonal feminino, que visa provocar um aumento 

simultâneo de um maior número de oócitos, a fim de evitar a repetição do 

tratamento e aumentar a margem de sucesso; II) coleta dos oócitos, etapa em 

que é feita ultrassonografia e a coleta se dá pela via vaginal, utilizando-se 

anestesia local e não necessita de hospitalização; III) fecundação in vitro, na 

qual ocorre a fusão entre os gametas no laboratório; IV) transferência 
                                                             
50 Idem, p. 73 



embrionária, sendo a fase final de todo o procedimento, em que o embrião é  

depositado no interior do útero através de um cateter ou cânula, entre 24 e 48 

horas após a fecundação.   

 Após a última etapa, o embrião se desenvolve sozinho e naturalmente 

dentro do útero. 

 A vista disso, vale ilustrar o procedimento com a imagem a seguir, e 

explicar da melhor forma cada uma de suas etapas: 

 

 
Disponível em: https://origen.com.br/fiv-fertilizacao-in-vitro/ 

 

A estimulação dos ovários é um procedimento realizado com o objetivo 

de incitar a produção de uma maior quantidade de folículos, os quais contêm 

os óvulos, e dessa forma obter um número considerável de gametas para a 

fecundação. 51 

                                                             
51 Disponível em: https://origen.com.br/fiv-fertilizacao-in-vitro/. Acesso em 29/07/2020. 



No procedimento são utilizados hormônios parecidos com os existentes 

no corpo humano. Nesse contexto, são realizados exames, como 

ultrassonografia, além da dosagem hormonal, a fim de que o funcionamento 

dos ovários seja observado, e assim se saiba o momento ideal para a retirada 

dos óvulos.52 

Na fase de punção, o ultrassom transvaginal auxilia na retirada dos 

óvulos. O líquido existente no interior dos folículos é aspirado com ajuda de 

uma agulha fina. O procedimento dura em torno de 10 minutos, com a paciente 

sedada, e após a coleta, os óvulos são escolhidos após análise em 

microscópio.53 

Nesse contexto, é importante salientar que a coleta dos gametas 

masculinos, por meio do sêmen, deve ser realizada no mesmo momento da 

punção folicular. Utiliza-se a masturbação em recipientes higienizados e 

esterilizados. Todavia, em alguns casos, é possível que se faça a aspiração do 

testículo ou do epidídimo. 54 

Após a coleta dos espermatozoides, a sua escolha é feita por critérios 

como motilidade e outros referentes à sua própria morfologia. 55 

Sendo assim, a fecundação é preparada logo depois, com a inserção do 

espermatozoide no óvulo, em laboratório, e no dia seguinte os profissionais 

avaliam o procedimento.56 

Assim, vale ressaltar que o desenvolvimento dos embriões é avaliado 

diariamente, por até seis dias. A transferência deles para o útero pode se dar 

na fase de clivagem, entre o segundo e o terceiro dia, ou entre o quinto e o 

sexto, sendo esta fase chamada de blastocisto. 57 

Por fim, os embriões são depositados no útero com auxílio de um 

cateter, e o procedimento é guiado por ultrassonografia.58 
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56 Idem 
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3.1.3 Inseminação post mortem 

 

 Atualmente, com a evolução da medicina moderna é possível que se 

gere um filho mesmo após o falecimento de seu genitor. Essa possibilidade se 

dá graças à existência da técnica de inseminação post mortem.  

 De acordo com Monteriro: “A fecundação ou inseminação artificial pós 

mortem é aquela realizada com o sêmen ou embrião conservado por meio de 

técnicas especiais após a morte do doador do sêmen”59  

 Neste procedimento, óvulos e sêmen são armazenados, e embriões são 

criopreservados. No que tange aos óvulos da mulher, estes podem ser 

coletados e preservados antes do óbito, da mesma forma como ocorre com os 

gametas masculinos. Contudo, vale ressaltar que o mais comum é a 

inseminação pós mortem em relação ao sexo masculino (pai). 60 

 A vista disso, o armazenamento dos materiais em temperaturas muito 

baixas, garante a oportunidade futura de seu uso. Desta feita, a viúva, ainda 

que em momento posterior à morte de seu cônjuge, pode realizar inseminação 

com o material deste, gerando um filho de pai pré morto.  

 Sua ocorrência tem de a ser em situações especificas, como por 

exemplo, homens que querem ser pais, mas possuem o risco de ficarem 

estéreis, ou então quando há um projeto parental a ser concretizado, todavia o 

pai morre.  

 Nessa senda, Mônica Aguiar preceitua que:  

 

Apesar de restar na legislação a atribuição da paternidade do 
inseminado ao de cujus, saber se a vontade de procriar deve ser 
protegida para além da morte, é tema que divide os doutrinadores em 
duas correntes básicas. De um lado, os que defendem essa proteção, 
ao argumento de ser convergente do direito da criança à existência. 
De outro, os que sustentam a impossibilidade dessa técnica, como 
forma de assegurar o direito do filho a uma estrutura familiar formada 
por ambos os pais (AGUIAR, 2009, p.117).  

 

                                                             
59 MONTEIRO,  op cit, p.53-54. 
60 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 85. 



Assim, insta mencionar que a Resolução 2.168/2017 do Conselho 

Federal de Medicina exige uma prévia autorização do(a) falecido(a) para que 

se possa utilizar o seu material genético armazenado.  

No Brasil, há o registro do primeiro caso de inseminação pós mortem, 

datado de 21 de junho de 2011, que se concretizou em razão de ordem judicial. 

61  

 

3.1.4 Doação de embriões excedentários 

  

 Sabe-se que por meio da fertilização in vitro, via de regra, são 

fecundados vários óvulos com o fito de gerar o máximo de embriões possíveis, 

para em momento posterior serem selecionados aqueles que serão inseridos 

no útero. 62 

Todavia, nem todos os embriões produzidos são transferidos, pois 

apenas alguns são elencados como viáveis. Além disso, a própria 

regulamentação permite que somente quatro embriões sejam transferidos por 

procedimento, a fim de evitar a redução embrionária ou a gravidez múltipla.63 

Sendo assim, entende-se como embriões excedentários aqueles que 

são viáveis, porém não foram transferidos para o útero por alguma razão.64 

 Nessa seara, alguns questionamentos de cunho religioso, ético e jurídico 

surgem como por exemplo, os embriões produzidos em laboratório possuem 

                                                             
61 “Nasceu anteontem, em Curitiba, Luiza Roberta, o primeiro bebê brasileiro gerado com 
sêmen do pai morto. A mãe, Katia Lenerneier, 39, obteve em maio de 2010 autorização inédita 
da Justiça para inseminação artificial com o sêmen do marido, morto em fevereiro de 2010. 
Roberto Jefferson Niels morreu de câncer, aos 33 anos. Ele e Katia, casados havia cinco anos, 
tentavam engravidar havia três. Com a morte de Niels, ela quis dar continuidade ao plano. A 
inseminação com o sêmen armazenado, porém, não foi autorizada pelo laboratório nem 
pelo Conselho Regional de Medicina, pois não havia consentimento prévio de Niels. Como não 
há lei sobre o tema no país, temiam uma infração ética. Após a decisão da Justiça, que 
considerou ser possível presumir a vontade do marido, Katia fez três tentativas de inseminação 
até conseguir engravidar, em outubro, oito meses após a morte.” Disponível em 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/44595-nasce-1o-bebe-do-pais-gerado-com-semen-de-pai-
morto. Acesso em 23 jul. 2020. 
62 MORAES, Carlos Alexandre de. Op. cit. p. 88 
63 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 88 
64 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 88 



vida? Em caso positivo, seria ético descartar essa vida? Doar embriões seria 

uma forma de coisificar a pessoa?  

 A vista disso, a Resolução 2.168/2017 preceitua que é proibida a doação 

com fim comercial ou lucrativo. Ademais, doadores e receptores devem ter sua 

identidade mantida sob sigilo, entre outras diretrizes.65 

 A doação de embriões excedentários pode ser enxergada como uma 

ação solidária, levando-se em conta que possibilita a concretização do projeto 

parental a pessoas que não podem engravidar ou que possuem dificuldade. 

Lado outro, questiona-se: seria também uma hipótese de coisificação do 

embrião? 

 Questionamentos importantes em relação a este método surgem, no 

entanto, vale ressaltar que a problemática advém da produção exacerbada que 

há na fertilização in vitro, quando poderiam ser gerados apenas o número de 

embriões que serão transferidos para o útero da gestante. 

 

3.1.5 Gestação de Substituição 

  

A gestação de substituição, também conhecida como “barriga de 

aluguel” ou maternidade substitutiva é a situação em que uma mulher cede o 

seu ventre, a fim de que o filho de outro casal seja gerado.66 

Nessa senda, a ausência de útero, condições morfológicas capazes de 

impedir a gravidez, hipóteses de aborto natural, doenças que geram risco de 

morte durante a gravidez, entre outros fatores, ensejam a busca pela gestação 

de substituição.67 

O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2.168/201768, 

editou normas que impõem determinadas condições, como:  

                                                             
65 Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168. 
Acesso em 23 de jul. 2020. 
66 MORAES, Carlos Alexandre de. Op. cit. p. 78. 
67 MORAES, Carlos Alexandre de. Op. cit. p. 78 
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Acesso em 23 de jul. 2020. 



 

VII –SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (CESSÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 

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. 

 

Portanto, vale frisar que não se trata de uma liberalidade da mulher 

escolher esta técnica, e sim da única forma de se concretizar o projeto 

parental, visto que obviamente ela não tem condições de gerar a vida em seu 

próprio útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GENITORES NA REPRODUÇÃO 

HUMANA ASSISTIDA E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 O cerne da pesquisa reside na análise do instituto da responsabilidade 

civil dos pais, no que tange à reprodução assistida. Nesse sentido, convém 

discorrer acerca da responsabilidade civil em si. 

O instituto da responsabilidade civil é subdividido, de forma que a 

responsabilidade contratual é tipificada entre os artigos 389 a 405 do Código 

Civil, e a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana se encontra nos 

artigos 186 a 188, além dos artigos 927 a 954, do mesmo diploma.  

Assim, é importante que seja esclarecida a diferença entre cada uma 

delas, a fim de que se entenda a relação da responsabilidade civil aquiliana 

com a presente pesquisa. 

Dessa forma, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, 

fundamenta-se num dever geral de neminen laedere, ou seja, obrigação de não 

causar prejuízo a outrem.69 

Todavia, quando esse dever é descumprido, ou seja, quando um dano é 

causado, deve-se indenizar, em sendo o prejuízo causado por culpa ou dolo. É 

importante mencionar, ainda, que o patrimônio violado pode ser moral, estético, 

material.  

No que tange à responsabilidade civil contratual, esta é fundamentada 

na quebra de um vínculo constituído a partir do poder de autonomia privada. 

Feitas essas considerações, vale frisar que o trabalho se respalda na 

responsabilidade civil aquiliana, ou extracontratual. 

A vista disso, percebe-se que se trata de uma área ampla do direito, e, 

portanto, deve ser aplicado também às relações familiares, de forma que danos 

entre os próprios membros de um núcleo familiar sejam evitados, ou reparados.  
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Nesse sentido, vale ressaltar que o uso incorreto dos métodos de 

reprodução medicamente assistida, bem como condutas errôneas dos 

genitores, são capazes de afetar a prole em todas as fases de sua vida, seja 

embrionária, seja em fase de nascituro, ou até mesmo após o nascimento. 

Isto posto, Carlos Alexandre Moraes entende que “O direito de família 

não está alheio ao campo da responsabilidade civil e as relações familiares não 

podem ser vistas como uma área livre para condutas danosas, por isso, 

devem-se aplicar os princípios da responsabilidade civil também no âmbito 

familiar” (MORAES, 2019). 

Ainda nesta toada, o doutrinador preceitua que:  

 

As condenações por reparação de danos nas relações familiares não 
são mais novidades nos Tribunais Brasileiros, porque são várias as 
situações de condenações, por exemplo: omissão de paternidade 
durante o casamento, traição, abandono afetivo, agressões físicas e 
psíquicas, rompimento de noivado com promessa de casamento, 
alienação parental, transmissão de doença contagiosa, devolução de 
filho adotivo, abuso físico e psicológico, inadimplemento alimentar, 
uso abusivo do poder familiar, pela falsa imputação de paternidade, 
alimentar contra os avós. 70 

 

A vista do exposto, observa-se que são inúmeros os contextos que 

envolvem o dever de indenizar nas relações familiares, o que demonstra que o 

direito não pode tolerar que ofensas fiquem sem reparação.  

Sendo assim, ressalta-se que a parentalidade responsável não se 

restringe ao planejamento de um núcleo familiar e a quantidade de filhos que o 

casal vai ter. Portanto, a fim de que sejam salvaguardados os 

desenvolvimentos mental, físico, espiritual, moral e social referentes aos filhos, 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana devem ser priorizados.  

Nesse contexto, há um protagonismo do princípio do melhor interesse da 

criança, do adolescente e do jovem. Desta feita, sua aplicação deve se iniciar 

ainda na concepção, uma vez que as fases embrionária e fetal (nascituro) são, 

muitas vezes, preteridas pelos responsáveis. Assim, existe a possibilidade de 

                                                             
70 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 122 



condutas inadequadas, as quais podem ensejar danos irreversíveis aos 

descendentes.  

No que tange ao princípio do melhor interesse da criança, do 

adolescente e do jovem, o STJ preceitua que  

 

(...) tornou-se tanto orientador para o legislador, como para o 
aplicador da norma jurídica, já que estabelece a primazia das 
necessidades infanto-juvenis como critério de interpretação da norma 
jurídica e de elaboração da decisão que venha a solucionar 
demandas na área alcançada pela temática da infância e juventude. 
71 

 

Isto posto, salienta-se que o julgado não possui caráter de 

recomendação, e sim de determinação, ou seja, impõe ao julgador o dever de 

buscar sempre o melhor interesse da criança, do adolescente e do jovem nas 

demandas em que estes estejam envolvidos.  

 

4.1 DOS DANOS AO EMBRIÃO 

 

4.1.1 Abandono do embrião 

 

Sabe-se que os pais possuem a obrigação de zelar pelo melhor 

desenvolvimento dos filhos e esse dever se inicia na fecundação, sendo esta 

natural ou induzida e se prolonga, no mínimo, até a maioridade. 72 

Nesse sentido, pense-se na seguinte situação: uma mulher deseja 

engravidar por meio da utilização de uma das técnicas de reprodução assistida. 

Dessa forma, procura uma clínica de fertilização, e durante o procedimento são 

produzidos dez embriões. No entanto, apenas três embriões são depositados 

em seu útero. Portanto, sobram sete embriões. 
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14.10.2014. Disponível em 
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em 01/08/2020 
72 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 135. 



Diante do exposto, qual seria o destino dos embriões excedentários? 

Seriam eles considerados filhos? Seriam descartados?  

Feitas tais considerações, mister ressaltar que no âmbito da reprodução 

assistida, a produção exacerbada de embriões é uma prática comum, sendo 

inclusive determinada pelo Conselho Federal de Medicina, na Resolução 

2.168/2017: 

 

I – PRINCÍPIOS GERAIS 

7. Quanto  ao  número  de  embriões  a  serem  transferidos,  fazem-
se  as  seguintes determinações  de  acordo  com  a  idade:  a)  
mulheres  até  35  anos:  até  2  embriões;  b) mulheres entre 36 e 39 
anos: até 3 embriões; c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 
embriões; d)  nas  situações  de  doação  de  oócitos  e embriões,  
considera-se  a  idade  da doadora no momento da coleta dos 
oócitos. O número de embriões a serem transferidos não pode ser 
superior a quatro.73 

 

A vista disso, a produção além do necessário tem o objetivo de 

selecionar os embriões mais viáveis para que estes sejam transferidos para o 

organismo da mulher, de forma que existam mais chances da gravidez ser 

efetivada.  

Contudo, tal conduta reforça o caráter utilitarista dado ao embrião.74 O 

abandono dos embriões restantes nas clínicas de fertilização constitui uma 

violação da obrigação de cuidado em relação aos filhos.  

Nessa toada, uma solução viável seria a produção da quantidade exata 

de embriões que será transferida, de modo a evitar a prática de abandono 

destes.75 

Assim, a produção exacerbada de embriões e o posterior abandono 

daqueles não utilizados são ações que ensejam dano moral. Nesse sentido, 

vale ilustrar a situação colacionando o esquema abaixo76 
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75 Ibidem. 
76 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p 137. 



Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese Abandono do embrião 

Conduta 
Ação A produção irresponsável do número de embriões. 

Omissão Não utilização de todos os embriões produzidos. 

Dano 
Material Ausente dano material. 

Moral 
Integridade física (congelamento, destruição ou 
descarte dos embriões). 

Nexo Causal 
Causa A produção e não implantação. 

Efeito O dano à integridade física e morte. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V e art. 196 e art. 229. 
Código Civil: art. 2°, art. 11, art. 12, art. 186, art. 
187, art. 927, art. 949 e art. 950. 
Código do Processo Civil: art. 72, parágrafo único. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade física e 
direito a vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva. 

 

4.1.2 Diagnóstico genético pré-implantatório 

 

 No entender de Juliano Monteiro, o diagnóstico genético pré-

implantatório é ferramenta que viabiliza a escolha do embrião que possui as 

melhores características genéticas, evitando-se dessa forma alguma 

anomalia.77 

 Trata-se de um assunto polêmico, que tangencia questões éticas, uma 

vez que a eugenia pode ser tanto no sentido de manipular embriões sem 

defeitos, quanto no sentido de criar embriões com anomalias de forma 

proposital. No que tange à eugenia negativa, entende-se o procedimento como 

aquele que viabiliza o nascimento de crianças com deficiências de cunho 

visual, mental, auditiva ou física.78 

 Nesse aspecto, existe uma pesquisa, a qual fora realizada nos Estados 

Unidos e que demonstrou que 3% dos casais que utilizaram o método da 

fertilização in vitro escolheram os embriões que possuíam anomalias genéticas. 
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78 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 145. 



Isso porque o seu desejo era de gerar filhos com a mesma deficiência, como 

nanismo e surdez.79  

Outrossim, alegaram que ter filhos com as mesmas deficiências, seria 

um meio encontrado para que as crianças se sentissem mais próximas dos 

pais.80 

A prática, no entanto, além de violar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, é vedada pelo Conselho Federal de Medicina:81 

 

I – PRINCÍPIOS GERAIS 

5. As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de 
selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou 
qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para 
evitar doenças no possível descendente. 

 

No entanto, dada a ausência de lei específica acerca do tema, não há 

também uma fiscalização para averiguar se há ou não desrespeito as regras 

impostas pelo Conselho Federal de Medicina.  

A vista do exposto, existem exceções, que são nas hipóteses em que o 

intuito é evitar uma doença grave, como ocorreu com o bebê que foi 

selecionado sem o gene que gera o câncer de mama. O fato aconteceu na 

Inglaterra e a mãe decidiu recorrer à escolha genética, uma vez que três 

gerações de mulheres em sua família (sua avó, mãe, irmã e uma prima) 

tiveram o tumor diagnosticado e o marido também possuía o gene.82 

Isto posto, as práticas eugênicas mencionadas, sendo elas positivas ou 

negativas violam a integridade física dos embriões e configura dano moral. 
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80 Idem. 
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Além disso, há dano material, na hipótese do filho vir a ter limitação para a 

atividade laboral.83 

 Portanto, vale trazer à baila o quadro explicativo84 a seguir: 

 

Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese Diagnóstico genético pré-implantatório 

Conduta 
Ação 

Fazer uso "bebê medicamentos".  
Práticas eugênicas (escolher o sexo, a cor dos olhos, 
melhorar ou piorar as qualidades. 

Omissão Não realizar a anamnese. 

Dano 
Material 

Perda da capacidade laboral (para os que vierem a 
nascer). 

Moral 
Danos à integridade física, psíquica e o descarte de 
embriões. 

Nexo Causal 
Causa 

São várias as possíveis causas: produzir o "bebê 
medicamento", escolher o sexo ou a cor dos olhos, 
melhorar ou piorar as qualidades da pessoa, a não 
realização da anamnese. 

Efeito Danos à integridade física, psíquica e a morte. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V e art. 196. 
Código Civil: art. 2°, art. 11, art. 12, art. 186, art. 
187, art. 927, art. 949 e art. 950. 
Código do Processo Civil: art. 72, parágrafo único. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade física, 
psíquica e a vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva. 

 

4.2 DOS DANOS AO NASCITURO 

 

4.2.1 Negligência na vacinação 

 

A obrigação de estar em dia com as vacinas é essencial, principalmente 

em relação às mulheres que optaram pelo uso das técnicas de reprodução 
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humana assistida. Isso se dá porque é recomendável que as gestantes estejam 

previamente inumes, de modo que o nascituro também esteja protegido.85  

Ademais, vale ressaltar que determinadas vacinas não são ofertadas 

para mulheres grávidas, visto que podem causar danos ao nascituro. Portanto, 

é indispensável que no momento da concretização da técnica as interessadas 

já se encontrem com todas as vacinas em dia. 

 Sendo assim, entende-se que a negligência em relação à vacinação 

pode ensejar complicações como deficiência mental, catarata, defeitos 

morfológicos em alguns órgãos, surdez, problema de crescimento e problemas 

cardíacos congênitos.86  

Portanto, conclui-se que o dano moral se configura a partir do ato ilícito 

omissivo da gestante, ou seja, quando não há a prevenção adequada, com as 

vacinas que devem ser tomadas. Em consequência disso, o nascituro pode ser 

contaminado. Já em relação ao dano material, este estará presente na hipótese 

da pessoa ficar limitada para a atividade laboral, devido à contaminação.  

Nesse sentido, vale ilustrar a situação com a tabela abaixo:87 

Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese Negligência na vacinação 

Conduta 
Ação X 

Omissão Não prevenção - ausência das vacinas. 

Dano 

Material 

Se a pessoa ficar com limitação resta 
tanto eventuais lucros cessantes para 
o tratamento, como também perda da 
capacidade laboral (para os que  
vierem nascer). 

Moral Integridade física e psíquica. 

Perda de uma chance 
Direito a vida em caso de morte e de 
uma vida saudável se nascer com  
deficiências graves. 

Nexo Causal Causa Não ter tomada as vacinas. 

                                                             
85 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 194. 
86 Ibidem. 
87 MORAES, Carlos Alexandre. Op. cit. p. 194. 



Efeito 

Sequelas graves ao recém-nascido, entre 
elas: catarata, defeitos no 
funcionamento de alguns órgãos, 
deficiência mental, problemas cardíacos 
congênitos, problema de crescimento e 
surdez. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V, art. 127 e 
art. 196. 
Código Civil: art. 1°, art. 2°, arts. 11 a 15, 
arts. 186 e 187, art. 927, art. 949, art. 
950 e art. 1.692. 
Código do Processo Civil: art. 72, 
parágrafo único. 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 
art. 7°, art. 201, VIII. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade 
física, psíquica e a vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade Civil Subjetiva. 

 

4.2.2 Consumo de bebidas alcoólicas  

 

O consumo de bebidas alcoólicas é nocivo à saúde, principalmente em 

relação às gestantes.  

Nessa senda, mulheres grávidas que ingerem álcool correm o risco de 

ter síndrome alcoólica fetal (SAF), capaz de gerar: abortos espontâneos, 

dependência, crianças prematuras, diversas lesões, bem como natimortos.88 

Assim, vale trazer o entendimento de Carlos Alexandre Moraes: 

 

A Síndrome do Alcoolismo Fetal ou Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é 
uma doença causada pelo consumo de álcool pelas mulheres durante 
o período da gravidez. O álcool como qualquer outra bebida ou 
alimento, chega ao através do cordão umbilical, causando inúmeros 
danos e podendo afetar o sistema nervoso central e, dessa forma, 
comprometer funções como o aprendizado e a memória.89 
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Tendo em visto o exposto, a Síndrome é a principal causa de retardo 

mental, bem como de instabilidade emocional.90 

Outrossim, Mário Luiz Delgado entende que o nascimento do bebê com 

vida e saudável, deve ser priorizado em detrimento da autonomia privada da 

gestante de ingerir álcool e drogas durante a gravidez.91 

Ainda, o consumo de álcool gera efeitos como deficiência do 

crescimento pré e pós-natal, retardo mental, microcefalia, fendas palpebrais 

curtas, nariz curto, pregas do epicanto, hipoplasia maxilar, lábio superior fino, 

doenças cardíacas congênitas e anomalias articulares.92 

Além disso, o médico plantonista do serviço de ginecologia da Cruz Azul 

de São Paulo, Dr. Thiago Aranha Campos93, sustenta que:  

 

Embora a maioria das mulheres reduza ou interrompa o consumo de 
álcool ao descobrir a gravidez, algumas delas continuam consumindo 
na mesma quantidade – ou até em doses maiores. Estima-se que 
mais de 1 em cada 100 nascidos vivos apresentem manifestações 
relacionadas ao consumo de álcool na gestação. 

Entre as características da síndrome, pode-se citar: atraso no 
crescimento pré e pós-natal e também no desenvolvimento, baixa 
estatura, microcefalia, baixo peso ao nascer, dificuldade na realização 
de movimentos finos e malformação facial. Além disso, pode haver 
fenda palatina e anomalias articulares e cardíacas, assim como o 
álcool pode levar à hipóxia fetal, que é a falta de oxigenação cerebral 
no feto, causando restrição de crescimento intrauterino (RCIU) e 
elevando o risco do nascimento prematuro. 

Ou seja, a ingestão de álcool durante a gravidez pode ter efeitos 
deletérios sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), crescimento e 
desenvolvimento do feto em graus variados, dependendo da duração 
da exposição e da idade gestacional. Como exemplo, sabe-se que o 
risco é mais grave quando ingerido nas primeiras semanas de 
gestação. 
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Dessa forma, frise-se a responsabilidade da gestante na hipótese da 

criança nascer com a SAF, capaz de causar danos irreparáveis.  

Nesse sentido94: 

 

Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese Consumo de bebidas alcoólicas 

Conduta 
Ação Consumo de bebidas alcoólicas. 

Omissão X 

Dano 
Material 

Perda da capacidade laboral (para os que vierem 
nascer). 

Moral 
A integridade física e psíquica e a morte 
(abortamento espontâneo). 

Nexo Causal 
Causa Consumo de bebidas alcoólicas. 

Efeito Danos a integridade física, psíquica e a morte. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V, art. 127 e art. 196. 
Código Civil: art. 1°, art. 2°, art. 11, art. 12, art. 
186, art. 187, art. 927, art. 949, art. 950 e art. 
1.692. 
Código do Processo Civil: art. 72, parágrafo único. 
Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 7° e 
art. 201, VIII. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade física, 
psíquica e direito à vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva. 

 

4.3 DOS DANOS CAUSADOS AOS FILHOS 

 

4.3.1 Coisificação da pessoa no “bebê medicamento” 

 

 O Conselho Federal de Medicina inovou quando viabilizou a produção 

do bebê medicamento.95 

 Em relação à finalidade da técnica, tem-se o que aduz Carlos Alexandre 

Moraes96: 
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O “bebê medicamento” é produzido em laboratório com a finalidade 
de salvar a vida de um irmão mais velho que está acometido de 
alguma doença genética. Nesses casos, diversos embriões são 
fabricados para que apenas aquele que se enquadrar nas 
características prescritas pelo médico seja implantado no útero, 
sendo os demais embriões descartados. 

 

No mesmo sentido, o Conselho Federal de Medicina permite a produção 

do “bebê medicamento”: 

 

VI –DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL DE 
EMBRIÕES 

2.  As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do 
sistema do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA-
compatíveis com algum irmão já afetado pela doença e cujo 
tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo 
com a legislação vigente. 

 

Em que pese o alegado, nota-se que a produção do “bebê 

medicamento” não deixa de ser uma forma de coisificar a pessoa, 

independente do caráter altruístico da iniciativa dos pais. Nesse aspecto, 

Carlos Alexandre Moraes sustenta97: 

 

Não resta dúvida nenhuma de que o “bebê medicamento” é a 
coisificação da pessoa, pois trata-se de uma perfeita combinação de 
cromossomos para ser a salvação de outra pessoa, produzida em 
laboratório como “meio” para um fim. A vida daquele vai ser um entra 
e sai do hospital até que o objetivo seja alcançado, contudo, não se 
pode esquecer que não é uma pessoa doente. Provavelmente será 
submetido a inúmeros procedimentos médicos e cirúrgicos, como 
retirada de sangue do cordão umbilical, retirada de células, 
cateterismos, hormônios para crescimento acelerado, remédios para 
dormir, retirada de sangue, além dos efeitos colaterais: dor, 
hematomas, sangramento, efeitos psicológicos, entre outros. 

 

A vista disso, percebe-se que o olhar destinado a criança que foi gerada 

como “bebê medicamento” sempre será diferente, visto que a sua vida gira em 
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torno da de outra pessoa. Dessa forma, a criança jamais levará uma vida 

normal enquanto não cumprir com a obrigação a que veio ao mundo.98 

Portanto, vale explicar a presente situação com a tabela99 abaixo: 

 

Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese Coisificação da pessoa no "bebê medicamento" 

Conduta 
Ação 

Realizar o procedimento que dê ensejo ao "bebê 
medicamento". 

Omissão X 

Dano 

Material 
Perda da capacidade laboral para determinadas 
profissões. 

Moral 
Integridade física, psíquica e a vida. 
Dano afetivo. 

Nexo Causal 
Causa Fazer uso do "bebê medicamento". 

Efeito Danos a integridade física, psíquica e a morte. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V, art. 127, art. 196 e 
art. 227. 
Código Civil: art. 1°, art. 2°, arts. 11 a 15, arts. 186 
e 187, art. 927, art. 949, art. 950 e art. 1.692. 
Código do Processo Civil: art. 70, art.71 e art.72, l. 
Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 17 e 
art. 201, VIII. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade física, 
psíquica e à vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva. 

 

4.3.2 Questões nutricionais da lactante – parentalidade irresponsável 

 

 É indispensável uma boa nutrição no período da amamentação, uma vez 

que é o principal método de sobrevivência de um bebê. Assim, impõe-se a 

obediência a uma dieta, de modo a viabilizar a melhor oferta de nutrientes ao 

recém-nascido. 
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Dessa forma, deve-se incluir proteínas de alto valor biológico, vegetais e 

cereais integrais, além da restrição quanto à ingestão de bebidas e alimentos 

com cafeína, como café, refrigerantes, chá mate, chocolate, entre outros.100 

Lado outro, uma alimentação hipocalórica ou com deficiência de 

nutrientes certamente terá impacto negativo no desenvolvimento do bebê. 

Portanto, frise-se a necessidade de suplementação, que deve ser buscada pela 

lactante. 

Nesse sentido, mães que exercem uma parentalidade irresponsável, 

negligenciando a boa alimentação do recém-nascido, podem ser causadoras 

de danos à saúde e ao desenvolvimento do filho e, portanto, devem ser 

responsabilizadas.  

A seguir, um esquema101 capaz de ilustrar a situação em comento: 

 

Sistema da Responsabilidade Civil 

Hipótese 
Questões nutricionais da lactante - parentalidade 

irresponsável 

Conduta 
Ação 

O estilo de vida da mulher durante o período de 
amamentação. 
O estado nutricional da mulher durante o período 
de amamentação terá impacto sobre o 
desenvolvimento do filho. 

Omissão Não se alimentar de forma adequada. 

Dano 

Material Ausente o dano material. 

Moral 

Ofensa à saúde do filho. 
Prejudicar o desenvolvimento físico e psíquico da 
pessoa. 
Dano afetivo. 

Nexo Causal 
Causa Não se alimentar de forma adequada. 

Efeito O dano a saúde e ao desenvolvimento do filho. 

Fundamento Legal 

Constituição Federal: art. 5°, V, art. 127, art. 196 e 
art. 227. 
Código Civil: art. 1°, art. 2°, art. 11, art. 12, art. 
186, art. 187, art. 927, art. 949, art. 950 e art. 
1.692. 
Código do Processo Civil: art. 70, art. 71 e art. 72, 
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l. 
Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 17. 

Dever Jurídico Violado 

Proteção aos filhos. 
Direitos da personalidade (integridade física, 
psíquica e à vida). 
Direito à saúde. 

Espécie de Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva. 

 

4.4 O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: REGULAMENTAÇÃO DAS 

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 

4.4.1 Anvisa 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária edita Resoluções de Diretoria 

Colegiada (RDC) e, no que tange à reprodução humana assistida, existem 

duas delas vigentes, quais sejam, a RDC n° 29/2008 e a RDC nº 23/2011, 

alterada pela RDC nº 72/2016.  

A primeira aprova o Regulamento técnico para o cadastramento nacional 

dos Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTG) e o envio da 

informação de produção de embriões humanos produzidos por fertilização in 

vitro e não utilizados no respectivo procedimento.102 

A segunda, por sua vez, institui os critérios mínimos para o 

funcionamento dos Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTG), 

visando a segurança e qualidade das células, tecidos germinativos e embriões 

utilizados.103 
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Nessa senda, é importante a definição do que é um BCTG104: 

 

B. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

a) Banco de células e tecidos germinativos - BCTG: serviço destinado 
a selecionar doadore(a)s, coletar, transportar, registrar, processar, 
armazenar, descartar e liberar células e tecidos germinativos, para 
uso terapêutico de terceiros ou do(a) próprio(a) doador(a). 

 

Muito embora tais resoluções sejam importantes, o seu foco é muito 

mais direcionado a aspectos administrativos, sem possuir um aprofundamento 

quanto às técnicas de reprodução assistida, ou seja, não suprem a lacuna 

existente no ordenamento jurídico em relação ao tema. 

 

4.4.2 Conselho Federal de Medicina  

 

 A Resolução n° 2.168/2017, do Conselho Federal de Medicina é o que 

mais se aproxima de um diploma capaz de regulamentar as técnicas de RHA. 

Todavia, insta salientar que não possui força de lei, e apenas determina limites 

éticos a serem respeitados pelos médicos, quando da realização dos 

procedimentos.105  

Nesse sentido, o documento possui apenas dez páginas, o que 

demonstra o seu caráter sucinto e, portanto, incapaz de abranger toda a 

complexidade do assunto. 

 Vale ressaltar que alguns temas são abordados na Resolução106, como 

os princípios gerais que norteiam os procedimentos, a delimitação dos 

pacientes que podem ser submetidos às técnicas de RHA, a composição dos 

centros, clínicas ou serviços que aplicam as técnicas, a criopreservação de 

gametas ou embriões e a gestação de substituição. 
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4.4.3 Constituição Federal de 1988 

 

A Carta Magna brasileira faz algumas referências indiretas às técnicas 

de reprodução humana assistida, quando dispõe acerca dos princípios 

referentes ao direito das famílias e do planejamento familiar.  

Ademais, o §7º do art. 226 da Constituição Federal é regulado pela Lei 

9.263/96, que dispõe acerca do planejamento familiar e, indiretamente das 

técnicas de reprodução medicamente assistida. 

Todavia, não há qualquer dispositivo(s) capaz de regulamentar, ou ao 

menos determinar a regulamentação por via da lei as técnicas de RHA.  

 

4.4.4 Código Civil de 2002 

 

O Código Civil pátrio, por sua vez, também contempla de forma implícita 

a reprodução humana assistida, nos arts. 1.593 e 1.597107: 

  

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
consangüinidade ou outra origem 

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

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

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. 

 

Outrossim, o Enunciado nº 103, da I Jornada de Direito Civil108, 

considera como parentesco civil o vínculo oriundo da reprodução assistida 

heteróloga: 

                                                             
107 Código Civil de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 02/08/2020. 



 

Enunciado 103 – I Jornada de Direito Civil 

Art. 1.593: O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies 
de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, 
assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo 
parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida 
heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu 
material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na 
posse do estado de filho.   

  

Nota-se, desse modo, que o referido diploma se distancia da realidade 

em relação à reprodução humana assistida, uma vez que não possui nenhum 

artigo que de fato regularize os procedimentos utilizados. 

 

4.4.5 Lei de Biossegurança 

 

 A lei n° 11.105/05, popularmente conhecida como Lei de Biossegurança, 

é um diploma que também se aproxima da ideia de regulamentação das 

técnicas de RHA.  

Na referida legislação, existem dispositivos que tratam acerca de 

organismos geneticamente modificados, bem como pesquisas com células-

tronco embrionárias humanas, o que revela a mistura de temas não afins.  

Registre-se, ainda, que somente o art. 5º tangencia o tema da 

reprodução humana assistida, ao preceituar que, “para fins de pesquisa e 

terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 

procedimento”. (BRASIL, 2005)  

Nota-se, assim, que houve a preocupação quanto à elaboração da Lei 

de Biossegurança, dando aval para a pesquisa em embriões humanos 

criopreservados. No entanto, paradoxalmente, não houve qualquer iniciativa 

para regulamentação da reprodução humana assistida em diploma específico. 

                                                                                                                                                                                   
108 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-
judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf. Acesso em 
02/08/2020. 



Desta feita, ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de um projeto de 

lei específico para tratar da temática. 

 

4.4.6 Projeto de Lei 115/2015 

 

Existem diversos projetos de lei relacionados à RHA estagnados no 

Congresso, muitos deles elaborados há anos, como por exemplo os PL 

1135/2003, 1184/2003, 5624/2005, 492/2012, todos com o fito de regulamentar 

a reprodução assistida. 

No entanto, o mais recente deles é o PL nº 115/2015, o qual tem o 

objetivo de instituir o Estatuto da Reprodução Assistida, a fim de regulamentar 

a aplicação e utilização dos métodos de RHA e seus efeitos no âmbito das 

relações civis e sociais. 

Dessa forma, o projeto de lei impõe a atenção a todos os princípios 

anteriormente mencionados, além de possibilitar a identificação biológica do 

doador em garantia da pessoa concebida por meio de fertilização heteróloga, 

prestigiando a ciência da origem biológica. Insta salientar, no entanto, que esta 

medida requer autorização judicial com interesse relevante. 

Ademais, o PL 115/2015 também trata dos embriões criopreservados, 

deixando explícito que aqueles casais os quais forem beneficiados pela técnica 

devem externar de forma escrita o destino que deve ser dado aos embriões 

congelados. Essa imposição leva em conta hipóteses como rompimento da 

sociedade conjugal, de união estável, falecimento ou doença grave.  

Portanto, se o referido projeto for aprovado, o Brasil dará um grande 

passo na área da bioética e do biodireito. 

 

 

 

 



5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo por base a obra de Carlos 

Alexandre Moraes, intitulada ‘Responsabilidade Civil dos Pais na Reprodução 

Humana Assistida”. O livro expõe diversas situações ensejadoras de danos que 

podem ser causados aos filhos pelos seus genitores, e propõe reflexões éticas 

e morais a todo momento.  

Nesta pesquisa, foram selecionadas apenas seis entre as diversas 

situações possíveis para ilustrar, a título exemplificativo, as hipóteses em que 

se pode falar de responsabilidade civil dos genitores. 

Trata-se de um assunto novo, pouco discutido, e que enseja profundas 

reflexões no âmbito jurídico. 

 Assim, o objetivo era demonstrar a importância de se propor um diálogo 

a respeito do tema, dada a sua significância na conjuntura atual, bem como 

chamar a atenção para a lacuna existente no ordenamento brasileiro. 

 Frise-se, portanto, a necessidade de uma regulamentação legal 

específica para a problemática, que abarque os princípios aplicáveis, explique 

detalhadamente os métodos de reprodução assistida, quem pode se utilizar 

deles, e principalmente a cautela que se deve ter a fim de que danos a outrem 

não sejam causados.  

Ademais, é importante que hipóteses como as ilustradas nesta 

monografia sejam levadas em conta, de modo que haja dispositivos capazes 

de impedir, ou ao menos controlar a ocorrência daqueles tipos de danos. 

Outrossim, o Brasil não só pode, como deve se utilizar da legislação 

comparada quando da elaboração de sua(s) lei(s) específica(s) a respeito da 

Reprodução Humana Assistida, atentando-se, contudo, às particularidades de 

cada Nação.  

Embora o direito nem sempre consiga acompanhar concomitantemente 

a sociedade, é preciso que haja sempre a incitação do Poder Legislativo, a fim 

de que novas leis sejam elaboradas para disciplinar as situações do cotidiano.  



No que tange à reprodução assistida, restou pacificada a necessidade 

de uma inovação legal, a fim de tutelar as hipóteses comentadas. Sem dúvidas, 

a concretização dessa pendência será um avanço na área da bioética, bem 

como do biodireito.  
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