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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é apresentar os principais aspectos bioéticos e 
biojurídicos existentes no que tange às técnicas de reprodução medicamente 
assistida, bem como sua regulamentação nos ordenamentos jurídicos brasileiro e 
espanhol. Tal objetivo é realizado através da utilização de conceitos doutrinários, 
bem como da legislação, de resoluções e de projetos de lei que visam regulamentar 
tal disciplina. A justificativa da pesquisa é embasada na necessidade de frequente 
atualização que o ordenamento jurídico apresenta frente às novas tecnologias, tanto 
da área da ciência quanto médica, que se encontram em constante evolução. Nesse 
sentido, como maneira também de fazer com que o debate também seja estendido à 
legislação, apresenta de que modo são impostos limites acerca do tema, alertando à 
preocupação com a lacuna legislativa existente no ordenamento jurídico brasileiro. 
Dessa forma, é introduzida a comparação destas regulamentações, presentes 
principalmente através de resoluções de conselhos de classe, a uma das legislações 
mais completas e desenvolvidas mundialmente, qual seja a legislação espanhola. 
Foram realizadas comparações, informando os principais pontos que merecem 
destaque para a efetiva e eficiente elaboração de leis brasileiras. Para tanto, foi 
realizada pesquisa bibliográfica e documental, pelo método exploratório e a partir do 
Direito Comparado, que fez com que fosse possível concluir que há necessidade de 
regulamentação do tema, que vem ganhando cada vez mais destaque e 
desenvolvimento, por meio de leis, com caráter coercitivo, trazendo maiores 
responsabilidades àqueles que promovem a utilização das técnicas de reprodução 
medicamente assistidas, bem como aos que são beneficiados por elas. 

Palavras Chave: Bioética. Biodireito. Reprodução Assistida. Direito Comparado. 
Legislação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido às mudanças na sociedade e na maneira em que esta se apresenta, 

não há mais como ser definido um modelo padrão de família. Distintas são as 

formas em que as pessoas atualmente se relacionam e possuem expectativas para 

seu futuro. A complexidade das relações, o reconhecimento do afeto como formação 

de vínculo familiar, a transformação de valores, bem como as inovações trazidas a 

partir de técnicas de reprodução medicamente assistidas fazem com que as 

modalidades e a caracterização de família sejam cada vez mais extensas.  

Resta evidente que, ao tratar sobre o tema, inúmeras serão as possibilidades 

para abordar sua caracterização e seus desmembramentos. O presente trabalho, 

dessa forma, traz uma das maneiras que auxiliam casais, ou pessoas solteiras a 

conceber um filho, por meio das técnicas de reprodução medicamente assistida, e 

assim, realizar o desejo, e muitas vezes o sonho, de constituir sua família, seja qual 

for o conceito em que está inserida.  

É importante ressaltar que diversas são as causas e os porquês de se buscar 

tal auxílio. Pode vir a ocorrer nos casos em que casais homossexuais desejam 

utilizar seu material genético; ou então por aqueles casais que apresentam 

dificuldades em procriar, seja devido à infertilidade, seja por outras doenças que os 

impeçam de gerar um filho; ou mesmo, como já evidenciado, por aqueles que 

desejam se tornar mãe ou pai solo.  

Assim, as dificuldades para realizar o desejo de se reproduzir estão sendo 

solucionadas através de inúmeros, e cada vez mais rápidos, avanços por parte da 

tecnologia na área médica. Estes avanços aumentam e acentuam os dilemas e as 

incertezas em campos multidisciplinares, o que faz com que haja necessidade de 

que sua estrutura seja bem definida e livre de incertezas, em que sejam pontuados 

limites e regulamentações para seu uso.  

À vista disso, será apresentado uma importante vertente do campo de estudo 

multidisciplinar, a Bioética. Esta busca, por meio de valores éticos, humanizar os 

efeitos e a maneira em que as técnicas de reprodução medicamente assistida são 

utilizadas, para que não haja seu uso indiscriminado, evitando abusos por parte 

daqueles que as utilizam, questionamentos, dúvidas, incertezas, e, inclusive, um 

potencial descrédito da área médica. A difusão do debate bioético possui grande 
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importância também devido aos seus princípios, sendo que estes auxiliam e balizam 

o debate no campo jurídico.  

O presente trabalho abordará a relação existente entre a Bioética e o 

Biodireito, sendo este o que visa instituir diretrizes e regulamentações frente à área 

jurídica, para assim pontuar quais são as normativas existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro no tocante às técnicas de reprodução medicamente assistida.  

Como será observado, a regulamentação destas se faz importante e 

necessária, porém, não há legislação no território nacional que institua estes 

princípios e disciplinem a matéria. No entanto, sua utilização ocorre com 

embasamento em normativas constitucionais e por meio de Resoluções publicadas 

pelo Conselho Federal de Medicina, que possuem caráter orientador aos 

profissionais atuantes da área.  

Ao longo do Curso de Direito, tive a oportunidade de realizar um intercâmbio 

acadêmico para a Universidade de Coruña, durante um semestre, e lá pude ter 

contato com a regulamentação jurídica espanhola sobre o tema e pude perceber 

como esta apresenta modelos interessantes que podem inspirar a normativa 

brasileira. A Espanha é líder na utilização das técnicas de reprodução medicamente 

assistida na Europa, e possui legislação muito bem referenciada e completa, 

instituindo condições e permissões para o uso das técnicas, órgãos reguladores, 

bem como restrições e sanções para a sua prática. 

O capítulo 1 do presente trabalho inicialmente abordará sobre a bioética e 

como esta encontra-se inserida na temática da reprodução medicamente assistida, 

bem como sua relação com o biodireito. Ao final do capítulo, foram apresentados os 

principais princípios que regem essas disciplinas e a relevância destes. 

Já no capítulo 2 foi iniciada a tratativa das técnicas de reprodução 

medicamente assistida em si, apresentando as origens e justificativas, bem como 

quais as técnicas autorizadas e mais utilizadas em território brasileiro.   

A regulamentação das técnicas no ordenamento jurídico brasileiro e as 

principais temáticas presentes neste foram analisados no capítulo 3 do trabalho. 

Por fim, no capítulo 4, foram feitas comparações das temáticas apresentadas no 

capítulo anterior, porém, apresentadas como se dão no ordenamento jurídico 

espanhol, bem como suas principais inovações e diferentes maneiras que a Lei 

espanhola apresenta as soluções presentes na lacuna legislativa brasileira. 
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2. BIOÉTICA E BIODIREITO 

 

Antes de iniciar a tratar sobre o tema da reprodução medicamente assistida 

em si, se faz necessário entender que este é um assunto inserido dentro da bioética 

e do biodireito, disciplinas intimamente interligadas e com grande importância para o 

restante da elaboração do presente trabalho.  

Com o avanço e surgimento de novas tecnologias, a medicina se faz presente 

em diversos setores cotidianos, de modo a revolucionar cada vez mais a maneira 

que se descobre e se tem conhecimento sobre a vida humana. A ciência evolui a 

passos largos, o que tende a sempre exigir adaptações por parte não só do Estado, 

como também da sociedade, à medida que essas novas descobertas são 

manifestadas. Resta à Bioética, enfim, o papel de tentar reconstruir os limites da 

ética antiga, que necessitam adaptações e mudanças frente às novas tecnologias 

existentes, bem como as que ainda estão por vir1. 

Essas questões relativas ao modo que as tecnologias impactam a sociedade 

já são discutidas há anos, como se pode perceber ao ver que Dworkin já tratava 

sobre elas, ao pontuar que “a engenharia genética provocou uma profunda 

modificação no limite entre 'o que nos é dado naturalmente' e 'aquilo pelo que somos 

responsáveis'.”2. O entendimento do filósofo também é considerado pelos autores 

Fernanda Grasseli Freitas e Gerson Pinto, ao considerarem que o uso das 

tecnologias, e do progresso trazido pelo mundo das ciências, multiplicou os 

problemas éticos à medida que conferiu aos homens um poder cada vez maior 

sobre o curso (natural) das coisas, ameaçando a estrutura dos valores morais3.  

Em outras palavras, o que temos hoje com as novas tecnologias é uma 

instabilidade moral, em que resulta em conferir aos cientistas o poder de decidir 

sobre questões da natureza, principalmente as que envolvem a vida e o corpo 

humano, refletindo, dessa forma, em questões morais. Assim, uma resposta e 

também grande consequência para esses riscos e ameaças trazidos pela 

biotecnologia moderna seria a insegurança e instabilidade, fazendo necessário 

                                                           
1FREITAS, Fernanda; PINTO, Gerson. A regulamentação do procedimento de esterilização voluntária 
no Brasil e na Espanha. Rev. Bioética y Derecho, Barcelona, n. 47, p. 109-127, 2019. Disponível em 
<https://revites.ub.edu/index.php./RBD/article/view/27020/29632>. Acesso em: 17 abr. 2021 
2 Idem 
3 Idem 



12 
  

pensar novas maneiras de lidar com estas atuais questões éticas, antes nunca 

pensadas pelo gênero humano.  

Frente a esse dilema, faz-se importante o questionamento: o que, hoje, seria 

mais vantajoso ao homem: deixar a ciência livre para que encontre seus próprios 

limites e, por meio das tecnologias que tem a seu favor, realize novas descobertas; 

ou então limitar o campo de sua atuação como forma de prevenir abusos morais e 

éticos? É nesse sentido que a bioética entra como tema importante a ser estudado. 

2.1. O que é Bioética?  

 

Ao tratar sobre esse assunto, faz-se necessário o entendimento básico de 

que a bioética é uma resposta frente as novas tecnologias emergentes para uso em 

questões da saúde, mas que, ao mesmo tempo, envolve e engloba diversas outras 

áreas, tais quais política, religião, jurídica, econômica, filosófica, dentre outras. Sua 

relevância se torna enorme dado o período atual de constantes descobertas, 

aumentando cada vez mais o debate sobre seu uso e limitações, bem como sua 

complexidade.  

Seguindo este pensamento, pontua o autor Guilherme Calmon Nogueira da 
Gama: 

 
A bioética contemporânea rompe barreiras e se apresenta como lugar 
apropriado para o debate e as discussões sobre as vantagens e 
desvantagens que surgem nas zonas de fronteira das ciências biológicas e 
médicas relacionadas às questões morais decorrentes da circunstância da 
pessoa humana passar a ter, em certo aspecto, poderes para permitir a 
criação e resguardo da vida4. 

 
Em outras palavras, a bioética pode ser entendida, basicamente, como um 

ramo do conhecimento ético que se preocupa com a discussão, descoberta e 

aplicação dos valores morais de respeito e consideração à pessoa humana no 

campo das ciências da vida5, procurando encontrar a moralidade da conduta 

humana no campo da biotecnologia, incluindo nos seus resultados práticos6. Para se 

                                                           
4
 GAMA, Guilherme. O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da parentalidade-

filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.18. 
5 NETO, Francisco. Ciência da Vida, os novos desafios. A maternidade de substituição e o contrato 
de gestação por outrem. São Paulo: Revista dos tribunais, 2001. 
6 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003.  
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chegar a essa conclusão, muitas são as considerações, além das morais, acerca do 

assunto. Claro que estas questões são de grande (e suma) importância, porém, a 

interdisciplinaridade de assuntos e outros temas as supera. 

Portanto, o foco agora volta-se a, talvez, um dos outros grandes e principais 

fatores de influência no campo da bioética, como já visto anteriormente: os avanços 

tecnológicos trazidos na área médica.  

A princípio, é valido ressaltar que muitas vezes tais avanços acabam por 

acompanhar ou ser influenciados por interesses econômicos, ou até mesmo de 

grandes empresas, ao tratar sobre determinada doença. Um exemplo que se tem, 

nos dias atuais, é o tratamento relacionado ao câncer e o desenvolvimento de suas 

pesquisas, ou então procedimentos específicos, e voltando ao tema, como a própria 

reprodução medicamente assistida. No entanto, é imprescindível que essa força 

atuante do mercado não predomine sobre decisões da área, pois, pelo que já foi 

pontuado anteriormente, se faz necessário (e sabemos que possível) que as 

tecnologias, e assim a bioética, acompanhe o interesse social e cultural. 

Dessa maneira, e dado o fato de que o maior objeto das biotecnologias são 

assuntos relacionados à vida, à morte ou às doenças humanas, o ritmo veloz das 

pesquisas e inovações na área da saúde e da biotecnologia ganham cada vez mais 

destaque e aumentam a preocupação quanto aos riscos dessas novas descobertas, 

que estão livremente “nas mãos” dos cientistas e o modo que estão conduzindo 

pesquisas, quais os interesses que estão servindo de base para os estudos, dentre 

tantos outros questionamentos. 

Faz-se imprescindível, então, que a bioética tenha como fundamentação o 

elemento teológico7 em toda sua atividade científica sempre guiado por princípios 

éticos e morais na utilização das tecnologias. Agindo seguindo esse pensamento, as 

vantagens com seu uso não têm nem questionamento, a não ser a maneira que 

pode vir a ser utilizada. Há muita responsabilidade em jogo, e conforme alertam Léo 

PESSINI e Christian de Paul de BARCHIFONTAINE, “nunca na humanidade teve 

tanta responsabilidade para com o seu próprio futuro! Necessitamos de uma ética 

                                                           
7 Idem 
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que ultrapasse os interesses individuais e corporativistas e abra as perspectivas do 

futuro de toda a humanidade”8. 

Ao mesmo tempo em que nos deslumbramos com a capacidade de inovar da 

ciência e da biotecnologia, existe um vasto campo para desvios, e um exemplo que 

se faz bom e ao mesmo tempo ruim sobre esse tema é a lembrança do uso em 

experimentos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A prática abusiva das 

biotecnologias existentes, e as que podem vir a surgir, pode se tornar uma realidade, 

especialmente para garantir os interesses dos detentores do poder político, 

econômico e social9. 

Conforme Tereza Rodrigues VIEIRA já apresentou em Bioética e Direito, é 

frágil e sucinta a linha que separa a prática da eugenia e o emprego da pesquisa 

biotecnológica no sentido de buscar melhoria da qualidade de vida dos humanos: 

“condenamos o eugenismo do Estado, quando este objetiva a eliminação das 

pessoas indesejáveis do circuito procriativo”10. 

Dessa forma, é pertinente apontar aqui a origem da Bioética e como esta 

sempre esteve presente na história, e o porquê de sua importância. Existem 

registros como o juramento de Hipócrates, realizado na Grécia Antiga, por exemplo, 

que “representou a primeira tentativa de normatização da relação entra a prática da 

medicina e o respeito dos valores da pessoa humana, na atividade voltada à cura 

das doenças”11. Porém, nem sempre, durante sua trajetória, a bioética foi tratada 

assim. 

Durante o século XX iniciou o pensamento de que a moralidade universal não 

existia e não era reconhecida, fazendo com que a biomedicina voltasse sua atenção 

à, basicamente, relação médico-paciente. Conforme o passar dos anos e com novas 

descobertas surgindo, a bioética apareceu e se desenvolveu como uma ciência 

muito maior que esta relação em questão, abrangendo o interesse da sociedade 

como um todo. Mais adiante, fora entendida como a ética da medicina e da biologia, 
                                                           
8 PESSINI, Léo e BARCHIFONTAINE, Christian. Fundamentos da bioética. São Paulo: Paulus, 1996, 
p.5. 
9 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 25 
10 LOYARTE, Dolores; ROTONDA, Adriana. Procreación Humana Artificial: Un Desafío Bioético. 
Buenos Aires: Depalma, 1995, p.70 
11 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 45 
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como uma maneira a ser apresentada para que a sociedade não reagisse contra as 

pesquisas realizadas por estas áreas12. 

É claro que a civilização humana estimula o desenvolvimento das tecnologias, 

mas gera uma grande interrogação no tocante ao seu uso. Não há dúvidas que as 

consequências trazidas pela ciência médica são demasiadas e que hoje mostram-se 

necessárias. No entanto, a conclusão que se chega é que se faz absolutamente 

preciso que existam limites éticos, direcionando o comportamento dos cientistas e 

dos utilizadores dessas aplicações tecnológicas, a fim de orientar, humanizar e 

padronizar a matéria em questão. Daí a necessidade de regulamentação acerca do 

tema, e o surgimento das disciplinas bioética e, consequentemente, biodireito13. 

A questão principal que a disciplina aborda, dessa forma, não visa contrariar o 

uso das tecnologias emergentes e descobertas pela área da biotecnologia (assim 

como existem diversos movimentos, principalmente de cunho religioso, condenando 

o uso de diversas técnicas e intervenções), mas sim apoiar o uso destas com 

limitações, controle e regulamentações, sobretudo o uso com ética e 

responsabilidade. Agir com ética, portanto, seria seguir um plano de ação, a partir 

dos principais valores comuns, relativos, principalmente, à pessoa humana.  

Um ponto que merece destaque é que, evidentemente, não há como definir 

valorações morais e éticas fixas e imutáveis acerca do assunto, pois se trata, como 

já visto, de uma enorme interdisciplinaridade e de diversas culturas envolvidas, no 

contexto da sociedade mundial e da variação do pensamento moral das diferentes 

comunidades14. No entanto, o fato de não haver uma moralidade comum à 

civilização humana não anula o fato de alguns pontos serem convergentes e 

universalmente aceitos, podendo ser considerados ao tratar da regulamentação e da 

                                                           
12 Assim, conforme Vicente de Paulo BARRETO enuncia em, a origem da bioética está associada “de 
um lado, a crítica às práticas éticas da medicina tradicional, consideradas inaptas para lidar com o 
novo mundo da biologia e tecnologias genéticas; de outro lado, a necessidade de apoio e incentivo às 
pesquisas que traziam avanços consideráveis na luta contra as doenças e endemias.”.(Bioética, 
biodireito e direitos humanos, p. 24 e 25) 
13 Conforme proferiu Juan M. BROEKMAN, em uma conferência realizada em 28/10/1994, no Curso 
de Pós-Graduação em Bioética da Universidade Nacional Mar del Plata: “Sin la protección y dirección 
del derecho, la bioética sería muy frágil; sin una incustacióin en principios jurídicos fenerales, es 
inaceptable. La aceptabilidad de la bioética necesita de princípios jurídicos tanto como la protección 
de la vida humana requiere una expresión jurídica para ser efectiva. Vivimos, puer, con una bioética 
que depende cada vez ás de patrones de pensaiento juridiformes”. BROEKMAN, Juan M.: 
Encarnaciones. Bioética em formas jurídicas, Editorial Quirón, La Plata, 1994. 
14 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 29. 
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disciplina das técnicas das áreas biológicas e biomédicas. É preciso estabelecer 

“princípios destinados a garantir a humanização do progresso científico”15. 

No entanto, será possível que ocorram algumas situações que a bioética, ou 

então o biodireito, não tenha previsto16. Pode ser, por exemplo, que ocorram vezes 

que certa sociedade possua alguma resistência, não aceite, ou até mesmo 

considere malvisto algum tema tratado com o auxílio das tecnologias. Nesse caso, 

faz-se necessário intenso debate entre cientistas, filósofos, juristas e até mesmo 

religiosos, a fim de ponderar e discutir sobre as mudanças advindas por meio das 

inovações, que podem vir a ser adotadas, e para que se chegue a um consenso.  

Sintetizando, o que se extrai do que pensamento que visa limitar essa 

atuação é que a norma geral deve ser clara, simples e universalmente aceita, para 

que sirva de base e adentre a uma sociedade por meio do diálogo e de ponderações 

culturais, sempre adaptada à realidade e aos costumes internos daquela. A bioética 

diz respeito, dessa maneira, à interferência da vida em determinados assuntos que, 

até então, sequer eram cogitados como suscetíveis de admitir a presença de um 

estranho17, agora tentando ser admitida e conciliada com a prática.  

Assim, considerando as contribuições advindas do pensamento filosófico 

acerca do assunto, a moral ganha destaque ao não se restringir apenas ao 

indivíduo, já que inclui e destaca valores e princípios universalmente aceitos. Dessa 

forma, pode-se chegar à conclusão de que, dada a existência da pluralidade de 

comunidades, a bioética é adaptável, levando em conta a realidade social, 

reformatada para também se referir às pessoas como integrantes do sistema18. 

Para que se conclua o pensamento e, assim, seguir e dar início ao próximo 

tópico relacionado à bioética, faz-se interessante solidificar seu conceito19 com os 

                                                           
15 BARRETO, Vicente. Bioética, biodireito e direitos humanos, cit., p. 16 
16SILVA, Juan; IZQUIERDO, Giovane. Bioética: comunicação científica e realidade social. Revista 
Latinoamericana de Bioética 17(1), 11-13. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18359/rlbi.2730> 
Acesso em 17 de abril de 2021. 
17 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 38 
18 O autor esclarece, ainda, que tal posição não exclui a ética individual, dado também o fato de que 
os sistemas devem servir à pessoa: “à moral tradicional sucede-se uma ética dos sistemas, ou seja, 
uma ética declaradamente assente nas organizações e nos valores daí decorrentes, em que, todavia, 
o Homem não pode deixar de estar permanentemente presente.” (CARVALHO, Francisco. Direito, 
biologia e sociedades, cit., p. 214). 
19 Francisco Vieira Lima NETO define a Bioética como “o ramo do saber ético que se ocupa da 
discussão e conservação de valores morais de respeito à pessoa humana no campo das ciências da 
 

http://dx.doi.org/10.18359/rlbi.2730
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fatores vistos até aqui, e, para isso, os ensinamentos do doutrinador Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama se encaixam perfeitamente: a bioética “vai além da 

humanização das ciências biológicas, aí incluídos os progressos científicos, para 

reconhecer a responsabilidade que existe com a atual e as futuras gerações, além 

de confirmar que a pessoa humana é titular de direitos inalienáveis e, portanto, 

insuscetível de ser “coisificada”, especialmente por possuir algo que a distingue dos 

outros seres e das coisas: a dignidade que é inestimável e insuscetível de ser 

violada não importa o momento histórico, sendo irrelevante o território em que a 

pessoa se encontre”20. 

2.2. Qual a ligação entre bioética e biodireito? 

 

É inegável a estreita ligação existente entre Bioética e Biodireito, dada a 

origem dessas duas ciências: a ética. A regulamentação que esta última procura 

encaixa-se perfeitamente e é utilizada como base para as duas primeiras no sentido 

de que possuem, também, um objeto a ser regulado em comum: as ações do 

homem. Essa conduta é fundamento de conhecimento de ambas as disciplinas. 

No entanto, fica o questionamento: seria o Biodireito uma nova disciplina, um 

novo campo de conhecimento? É reputado que este se destaca da bioética e é 

autônomo, porém como isso se dá, visto que compartilham valores e princípios21?  

A melhor resposta encontrada para essas perguntas foram as palavras de 
Guilherme Gama, que considera que ambas as disciplinas mantêm uma relação de 
complementaridade:  

 
Sabe-se que, por meio de tal advertência, qualquer tentativa de 
normatização jurídica sobre avanços biocientíficos, sem considerar e 

                                                                                                                                                                                     

vida” (Responsabilidade civil das empresas de engenharia genética..., cit., p.46). Já para Vicente 
BARRETO, “trata-se de uma área de conhecimento, cujas raízes encontram-se nos dados fornecidos 
pelas ciências biológicas, que fornecem o material empírico necessário para a reflexão propriamente 
filosófica”. 
20 GAMA, Guilherme. A Nova Filiação: O Biodireito e as Relações Parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 32 
21 LOYARTE, Dolores; ROTONDA, Adriana. Procreación Humana Artificial: Un Desafío Bioético. 
Buenos Aires: Depalma, 1995, p. 42 a 46. Além disso, as autoras ainda pontuam que “En general, los 
valores jurídicos esenciales pueden resumirse en éstos: libertad, igualdad, justicia, orden, seguridad, 
poder, paz, cooperación, solidaridad. (...) De una simple mirada, vemos que la bioética y el 
bioderecho comparten valores siilares; Los más evidentes son: justicia y libertad. Para que concilien 
estos y otros princípios de la bioética con los del derecho debemos encontrar la nota común a todos 
ellos.” 
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harmonizar os princípios, características e fundamentos da bioética, 
conduzirá à negação dos valores morais e ao atendimento, provavelmente, 
dos interesses políticos, econômicos ou religiosos, ou seja, atendendo a 
uma só comunidade moral particular, o que tenderá a fracassar22. 

 
Concluindo este pensamento, Heloisa Helena BARBOZA pontua 

perfeitamente que o aparecimento do biodireito representa a extensão da bioética ao 

campo jurídico23. 

A bioética se estendeu à sociedade e passou a se preocupar não só com uma 

comunidade específica, mas sim com todas, e não apenas à geração atual, mas 

como todas as que também estão por vir. É nítida essa preocupação nos dias atuais 

pois é refletida no biodireito, por meio de tratados de grande importância 

internacional, tais quais A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos 

Humanos e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, além da 

Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos24, que visam nortear os 

países em suas próprias legislações. 

Nota-se que a grande maioria destes tratados e acordos são relativos a temas 

que envolvem direitos fundamentais à pessoa humana, visando sempre o respeito 

pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual, bem como princípios que 

buscam igualdade, equidade e justiça. Dessa forma, a norma tende a ser mais 

rigorosa, a fim de reformular a noção de responsabilidade jurídica25 acerca dessas 

questões.  

No entanto, quando não há consenso em uma dada comunidade sobre algum 

tema específico, vê-se necessário que haja a mínima regulamentação jurídica 

acerca deste, que “se afirme uma legislação mais leve, ou seja, menos rígida”26, a 

fim de que não existam lacunas legislativas e abertura à falhas no campo da ciência 

e das tecnologias. 

                                                           
22 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.18. 
23 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização "in vitro". 
Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p.42. 
24 Estes documentos são elaborados pelo Comitê de Especialistas Governamentais da UNESCO. 
25 A responsabilidade jurídica aqui preocupa-se com o futuro da humanidade, sendo necessário que 
se encaixe em suas diversas esferas: responsabilidade civil, responsabilidade penal, 
responsabilidade administrativa, responsabilidade tributária, entre outras.  
26 BERLINGUER, Giovanni e GARRAFA, Volnei. La merce finale, cit., p.196 apud GAMA, Guilherme. 
A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da parentalidade-filiação e os 
efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003). 
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Assim, após utilizar como base de fundamentação os princípios bioéticos, 

após discussão e debate, estes “serão materializados através da ordem jurídica”27, 

sempre através da intensa interdisciplinaridade existente acerca do assunto. Ligado 

ao tema do presente trabalho, tem-se como fundamental o entendimento e a 

extração de informações da área da psicanálise, por exemplo.  

2.3. Princípios norteadores das técnicas de RMA 

 

Os princípios aparecem com grande poder de influenciar e embasar o 

comportamento humano e o uso das técnicas de RMA existentes, a fim de corrigir 

dilemas morais advindos do avanço das tecnologias na área médica. Segundo 

Vicente de Paulo Barreto, estes possuem também possuem a intenção de “exercer o 

papel de fonte de obrigações e direitos morais, constituindo-se em princípios 

(Engelhardt, 1996: 103), que expressavam raízes da vida moral, sendo suas 

determinações obrigatórias por si mesmas”28.  

Na tentativa de regulamentá-los, em 1978, foi realizada a primeira formulação 

dos princípios norteadores da bioética, através da publicação do Relatório Belmont, 

cuja finalidade era a utilização destes em projetos, pesquisas e atividades 

científicas, ficando conhecidos como a “trindade bioética”29. 

No entanto, estes não restam suficientes para que se dê por completo seu 

caráter norteador e esclarecedor para a melhor criação de normas com 

obrigatoriedade, generalidade, imperatividade e de forma justa, fazendo com que 

tenha que se aliar, portanto, junto aos princípios trazidos pelo biodireito.  

Ambos serão melhor abordados agora, a partir dos entendimentos e lições 

trazidas por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 

                                                           
27 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos, cit., p.26 
28 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos, cit., p.29. 
29 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos, cit., p.31. 
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2.3.1. Princípios Bioéticos 

Três são os princípios que podem ser encontrados no mundo da bioética 

apresentados pelo autor, sendo também a utilização destes percebida em três 

momentos distintos: 

 
a) ‘o momento e a perspectiva do médico em relação ao paciente’, que 
correspondem ao princípio da beneficência; 
b) ‘o momento e a perspectiva do paciente que se autonomiza em relação à 
vontade do médico’, que correspondem ao princípio da autonomia; 
c) ‘o momento e a expectativa da saúde do indivíduo na sua dimensão 
político e social’, que correspondem ao princípio da justiça30. 

 
No entanto, completa que “é mister buscar encontrar um modelo que não 

permita a hegemonia de um princípio sobre os outros, mas que garanta a 

justificação, a harmonização e a interpretação dos três princípios”31.  

 

2.3.1.1. Princípio da beneficência 

 

Trata-se do princípio mais antigo no campo da ética médica32, que possui 

como base a solidariedade e o respeito existente entre as pessoas a partr do 

“reconhecimento do valor moral do outro, considerando-se que maximizar o bem do 

outro supõe diminuir o mal”33. Pauta-se, também, no princípio da dignidade da 

pessoa humana, a fim de respeitar o valor do próximo.  

Como visto, esse princípio encaixa-se na perspectiva do médico pelo 

paciente, sendo esse o intuito de fazer não só que os primeiros se abstenham de 

causar prejuízo aos últimos, mas também inclui deveres de agir em prol do próximo, 

promovendo seu bem-estar34.  

                                                           
30 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.60.  
31GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.62. 
32 CORREIA, Francisco de Assis. Alguns desafios atuais da bioética, cit., p. 39. 
33 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos, cit., p.31. 
34 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.63. 
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2.3.1.2. Princípio da autonomia 

 

Um princípio não tão antigo quanto ao primeiro35, este é considerado o 

princípio em que o paciente é tido como foco e seus direitos preservados. Resta o 

entendimento, dessa forma, que aquele que busca o tratamento é um sujeito 

autônomo e com capacidades de se autogovernar, ou seja, uma pessoa com plena 

capacidade de decidir e tomar escolhas conscientes. 

Esse entendimento já poderia ser entendido a partir do significado da palavra 

“autonomia”, que deriva do grego autos (eu) e nomos (lei), restando, dessa forma, o 

entendimento de que cada um é plenamente capaz de se governar e constituir 

regras para si próprio.  

2.3.1.3. Princípio da justiça 

Nas palavras de Celso Fiorillo e Adriana Diaféria, “a justiça é o princípio que 

garante a relação equânime, justa e universal dos benefícios dos serviços de saúde. 

A justiça sempre foi vista como parte da consciência da cidadania e luta pelo direito 

à saúde”36. Em outras palavras, este princípio busca garantir que todos tenham 

acesso a um sistema de saúde justo, em que haja o atendimento de forma em que 

toda sua atenção seja voltada de maneira igualitária e cautelosa com aqueles que 

desejam ou necessitam atendimento. No entanto, este deve ser entendido 

juntamente aos anteriores para que seu uso justifique uma possível violação 

daqueles.  

No que diz respeito ao tema ao adentrar o uso das técnicas de RMA, diversos 

são os caminhos que podem ser destrinchados, como, por exemplo, a 

regulamentação destas pelo Sistema Único de Saúde, que possui como princípio, a 

acessibilidade universal, a participação popular, entre outros37. 

                                                           
35 Sua origem é resultado de diversas causas, sendo a principal e a mais evidente as consequências 
trazidas pelos movimentos sociais após os anos 60 e 70, após o período de guerras, do maior acesso 
ao conhecimento e à saúde pública, da utilização da medicina da biotecnologia para experimentos 
envolvendo engenharia genética, o que gerou muita desconfiança por parte da sociedade. 
36 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade e patrimônio genético no 
direito ambiental brasileiro, cit., p.84.  
37 MATTA, Gustavo Corrêa; Morosini, Márcia Valéria Guimarães. Atenção Primária à Saúde. In 
Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 2009. p.26. Disponível em: 
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2.3.2. Princípios apresentados pelo Biodireito 

Estabelecidos os princípios da bioética, é mister destacar agora aqueles que 

o biodireito possui como base para que sejam formuladas e melhor dispostas as 

regras jurídicas em um contexto democrático. Dessa forma, e considerando o 

disposto em tratados reconhecidos mundialmente, tal qual a Declaração Universal 

do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, na construção do biodireito devem ser 

levados em consideração os princípios da bioética, de maneira harmônica e 

conjugada, sem que um saia prevalecido sobre o outro, considerando tratar de um 

ambiente interdisciplinar e harmônico38. 

O primeiro destes diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

com previsão legislativa na Declaração da UNESCO, nos artigos 1ª a 4º, bem como, 

em caráter nacional, na Constituição Federal da República, em seu artigo 1º, inciso 

III.  

Conforme os avanços da tecnologia e das aplicações práticas da medicina 

vão ganhando cada vez mais forma e espaço no mundo moderno, faz-se necessário 

regulamentar e delimitar os limites que suas aplicações podem perceber. Inúmeros 

são os casos em que pode ser gerado um debate sobre o uso, como a utilização de 

células tronco, tecidos e órgãos, sua doação e seus limites para transplante, bem 

como a caracterização de materialidade que poderiam ganhar a depender de como 

são utilizados. Ademais, no campo das técnicas de reprodução medicamente 

assistida, a área que diz respeito à gravidez de substituição é a que mais apresenta 

controvérsias e atenção em relação ao princípio.  

Outro princípio apresentado no ramo do biodireito é o da igualdade, seguindo 

o mesmo pensamento do princípio da justiça, apresentado pela bioética. Nesse 

sentido, busca assegurar que os direitos fundamentais sejam garantidos a todos, 

sem privilégios e desigualdades. Na Constituição Federal da República, está 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.midias.epsjv.fiocruz.br/up 
load/d/Atencao_Primaria_a_Saude_-_recortado.pdf> acesso em 12 de fevereiro de 2021. 
38 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 112.  



23 
  

expresso nos artigos 3º, inciso III, e 5º, inciso I, enquanto na Declaração da 

UNESCO, no artigo 2º, “a”.  

Junto a estes, as legislações apresentadas trazem outros princípios que 

merecem destaque, quais sejam: o princípio da justiça social e do solidarismo, 

presentes no artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal, que visam trazer a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária; o princípio do pluralismo 

político, e no mesmo sentido o princípio da democracia, que também a partir da CF, 

em seu artigo 1º caput e inciso II, buscam garantir que, mesmo havendo a distinção 

de crenças, convicções e valores, estes devem ser admitidos e respeitados; o 

princípio da liberdade, no mesmo sentido daquele trazido pela bioética a partir do 

princípio da autonomia, que traz maiores liberdades de escolha ao paciente, sempre 

indicando e havendo limites39. 

Já no ramo da reprodução medicamente assistida, existem princípios 

específicos que devem ser considerados e vinculados para melhor compreensão e 

tratativa pelo ordenamento jurídico, como o princípio da paternidade responsável, 

vinculado ao princípio do melhor interesse da criança. Estes possuem enorme 

influência na criação e no embasamento de direitos fundamentais para a utilização 

das técnicas, como o direito à vida, o direito à autonomia e ao próprio corpo, ao 

direito ao planejamento familiar, que será melhor abordado futuramente, e claro, ao 

princípio da dignidade humana.  

 

  

                                                           
39 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 122. 
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3. AS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 

A partir de agora, serão vistas e analisadas as principais técnicas presentes 

no campo da reprodução medicamente assistida, a fim de pontuar suas 

características para, após, melhor compreender as consequências de interpretação 

geradas a partir destas nas normas jurídicas brasileiras40.  

Por isso, desde já, serão apresentadas, de maneira bem simplificada, a 

grande divisão entre as modalidades de técnicas de reprodução medicamente 

assistidas, quais são: a reprodução homóloga e a heteróloga. Na primeira delas, 

utilizam-se gametas daqueles interessados na procriação, ou seja, quando o casal 

deseja conceber novo filho com a informação genética de ambas as partes. Já no 

segundo caso, devido alguns motivos, principalmente relacionados à saúde, como a 

impossibilidade do homem e/ou da mulher em fornecer seus próprios gametas, 

recorre-se à doação de gametas de terceiro/terceiros. 

Ambos os modelos já se encontram desenvolvidos e extremamente presentes 

na realidade de diversos países, devido ao rápido avanço tecnológico. Por isso, 

merece destaque esta última técnica, pois é a que mais gera controvérsias, dúvidas 

e sombras na legislação. A partir dela, foi criada uma imensa transformação dentro 

do Direito de Família e nos modelos de parentalidade-filiação civil, sendo cada vez 

mais identificada e tratada por assimilação como uma forma de adoção, mesmo que, 

na maioria dos casos, unilateral41.  

3.1. Justificativa do surgimento das técnicas de RMA 

 

Como se sabe, as técnicas de reprodução medicamente assistida são muito 

procuradas por casais que encontram dificuldade em engravidar, principalmente 

diante de problemas de infertilidade, sendo esta definida pelo Ministério da Saúde 

                                                           
40 De acordo com Gustavo Tepedino, “especialmente em relação ao direito de família, as técnicas de 
fertilização assistida abalam toda uma dogmática antes estruturada com base na procriação 
espontânea” (Apresentação do livro Paternidade: aspectos jurídicos e técnicas de inseminação 
artificial, de autoria de Juliane Fernandes Queiroz. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.xi.). 
41 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pag. 626.  
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como “ausência de gravidez em um casal após um ano ou mais de atividade sexual 

regular e sem uso de medidas anticonceptivas”42. O Conselho Federal de Medicina 

ainda acrescenta, ao apresentar em sua Resolução nº 2.294/2021, que a 

infertilidade pode também ser considerada um problema de saúde, com implicações 

médicas e psicológicas, que o casal, a partir do uso de alguma das técnicas, busca 

superar43. 

É mister destacar também que as técnicas de RMA foram inicialmente 

pensadas visando o aproveitamento do material fecundante do casal que encontrava 

dificuldades em gerar novo filho, ou seja, por meio das técnicas denominadas 

homólogas. No entanto, ainda assim, existiam casos em que não era obtido êxito ao 

utilizar apenas os gametas do casal, devido diversos tipos de esterilidade, havendo, 

assim, necessidade de buscar por recurso de terceiro44, dando origem às técnicas 

heterólogas. 

Acerca da esterilidade pontuada, diversos estudos na área da saúde 

trouxeram o descobrimento de sua causa, podendo ser tanto por parte masculina 

quanto feminina45, e divergir entre causas congênitas ou de esterilização química e 

cirúrgica46. Conforme muito bem considerada pelo CFM, diversos casos patológicos 

de origem psicológica, de difícil diagnóstico, também são considerados como 

causadores da dificuldade em gerar nova criança. 

Atualmente outros fatores sociais também são incluídos como justificativa 

para que as técnicas sejam cada vez mais utilizadas, como a mudança no perfil 

etário de mulheres engravidando, não só no país, como no mundo47. Segundo 

                                                           
42BRASÍLIA. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica à saúde: saúde sexual e saúde 
reprodutiva. nº 26, 1. ed. 2013. p. 248. (Apud Organização Mundial da Saúde). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf>. Acesso em 09 jul. 
2020. 
43 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294. 
44 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pg. 636.  
45 Tycho Brahe Fernandes pontua ainda, em A Reprodução Assistida, p.60, que “Existem casos em 
que há, até mesmo, incompatibilidade entre os organismos do homem e da mulher na concepção, 
como a imunização antiesperma, a incompatibilidade do fator RH”. 
46 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.639. 
47 Tendência mundial, a maternidade após os 40 anos aumenta no Brasil. [S. l.], 2020. Disponível em: 
< https://www.unimed.coop.br/viver-bem/pais-e-filhos/tendencia-mundial-a-maternidade-apos-os-40-
anos-aumenta-no-
brasil#:~:text=No%20entanto%2C%20o%20que%20n%C3%A3o,anos%20aumentou%20cerca%20de
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estudo realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), foi 

identificado que no Estado e São Paulo, durante os anos de 2019 e 2020, a 

porcentagem de mulheres entre 30 e 39 anos que engravidou teve um salto de 26% 

para 39,1%, enquanto a proporção de mães com menos de 20 anos caiu pela 

metade48. 

Também é válido destacar que, desde a Resolução publicada pelo CFM de nº 

2.013/2013, resta reconhecido o direito aos casais homoafetivos em ter filhos com o 

auxílio de técnicas de RMA49. Tal direito apenas foi incluído na Resolução após 

decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, que reconheceu e qualificou 

a união estável como entidade familiar. Essa orientação encontra-se preservada nas 

Resoluções posteriores publicadas pelo Conselho, inclusive na atual, de nº 

2.294/2021, que será abordada posteriormente. 

3.2. Origens das técnicas de reprodução medicamente assistidas 

 

É sinalizado por parte da doutrina que ainda na Idade Moderna, por volta de 

1785, ocorreu a primeira inseminação artificial homóloga50, enquanto outros 

consideram que esta foi ensinada por gregos e romanos. No entanto, mesmo sem 

saber ao certo o surgimento desta modalidade, pode-se dizer que a primeira vez em 

que foi utilizada com sucesso e documentada foi durante o século XVI, com Marcelo 

Malpighi, em uma lagarta. Após isso, no ano de 1864, o inglês Jhon Hunter foi o 

primeiro a obter êxito em uma gestação humana e, ao contrário do que muitos 

pensam, o cientista não foi aplaudido e reconhecido pela sociedade, mas sim 

rejeitado por considerarem o uso dessa técnica “contra a forma natural de 

concepção da vida”. No entanto, por parte da medicina, a busca pelo 

                                                                                                                                                                                     

%2049%25.https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/cresce-indice-de-mulheres-que-se-
tornam-maes-dos-30-aos-39-anos>. Acesso em: 18 fev. 2021. 
47 BOEHM, Camila. Tendência mundial, a maternidade após os 40 anos aumenta no Brasil: Cresce 
índice de mulheres que se tornam mães dos 30 aos 39 anos. [S. l.], 2020. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/cresce-indice-de-mulheres-que-se-tornam-
maes-dos-30-aos-39-anos. Acesso em: 18 fev. 2021.s 

  
49 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.013 (Revogada pela Resolução CFM nº 2.168 de 21 de set. de 
2017). 
50 O professor da Faculdade de Medicina de Paris, Thouret, foi quem obteve sucesso ao introduzir 
uma injeção intravaginal de seu material reprodutivo em sua esposa, na tentativa de concepção.  
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desenvolvimento dessa técnica e por maiores conhecimentos do fenômeno da 

reprodução animal, fez com que o uso da reprodução medicamente assistida fosse 

ganhando cada vez mais forma e aperfeiçoamento conforme os avanços da 

tecnologia.  

É válido também destacar que em 1887 foi realizado o primeiro caso de 

sucesso da reprodução medicamente assistida heteróloga, realizada com sêmen de 

um doador, que ocorreu nos Estados Unidos, pelo Dr. Dickinson. No entanto, para 

que esse procedimento fosse aceito e adentrasse oficialmente o campo médico, foi 

necessário quase um século de espera, para, então, ser criado o primeiro banco de 

gametas congelados51. 

Se a reprodução medicamente assistida por meio de inseminação, 

principalmente homóloga, não é considerada algo novo, já o primeiro caso de 

sucesso da fecundação in vitro é. Foi em 1978 que nasceu, na Inglaterra, Luise 

Brown, que hoje é conhecida como “o primeiro bebê proveta”. 

A partir do desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas na área da 

saúde, principalmente no que tange a assuntos relacionados à fecundidade e 

esterilidade, à medida que foram descobertas cada vez mais causas, doenças ou 

condições que impedissem o casal a procriar, foi crescendo cada vez mais o 

interesse no uso dessas técnicas, bem como, o fenômeno da medicalização da 

procriação52. 

3.3. Pressupostos para o uso da técnica 

 

Para que a parentalidade-filiação a partir de técnicas de reprodução 

medicamente assistidas se concretize nos moldes acima descritos, busca-se a 

fundamentação de seu estabelecimento em alguns pressupostos materiais, ou, 

como o autor Guilherme Calmon Nogueira da Gama descreve, elementos e fatos 

                                                           
51 CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS. Nascer y morir con dignidade bioética. 3. ed. aum. 
Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 264  
52 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 640. 
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geradores, que não pressupõem, portanto, o ato sexual53. Para Heloisa Helena 

Barboza, os elementos que deveriam ser considerados indispensáveis para o 

estabelecimento deste vínculo jurídico-familiar são: a autonomia da vontade e a 

responsabilidade parental54. 

No entanto, Guilherme Gama considera que se faz necessário encontrar 

outros pressupostos, haja vista que apenas estes apresentados pela autora se 

aproximam muito dos moldes da adoção. Dessa forma, também inclui: a vontade da 

pessoa, o risco e a manifestação de vontade judicial. Também pontua que o fator 

biológico pode vir a ser considerado, mas dá a entender que este se torna 

irrelevante55. 

Iniciando pela vontade da pessoa, é importante pontuar que esta sempre 

esteve presente nas demais maneiras de estabelecimento de vínculo jurídico, por 

exemplo no reconhecimento voluntário de paternidade de filho extramatrimonial, em 

que a vontade é exteriorizada em momento posterior à concepção. No entanto, 

difere quando utilizada alguma técnica de reprodução medicamente assistida, pois, 

agora, a manifestação deve se dar em momento anterior.  

Para que o pensamento seja mais bem compreendido, é preciso antes 

analisar o disposto no artigo 226, §7º, da Constituição Federal, regulamentado pela 

Lei 9.263 de 1996, que confere ao casal o direito ao planejamento familiar. Neste, 

está incluído também o uso das técnicas de reprodução medicamente assistidas, 

mas, para isso, faz-se necessário que ambos consintam e tenham o desejo de 

procriar, ainda mais, por meio da reprodução assistida. Assim, independentemente 

de qual será o método adotado pelo casal, o consentimento torna-se um requisito56, 

pois ratifica a comunhão de vida, o dever recíproco dos cônjuges em prestar o débito 

conjugal e a vontade de constituir família57.  

                                                           
53 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 685. 
54 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face..., cit., p.106.  
55 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 690.  
56 Também será visto mais adiante, que de acordo com o previsto na Resolução do Conselho Federal 
de Medicina, o consentimento é obrigatório, sendo este por escrito. 
57 O Enunciado 104 da I Jornada de Direito Civil também fortifica a ideia de que o consentimento é de 
imensa importância: “No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de 
material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade 
(ou eventualmente pelo risco da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando 
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Quanto ao tema, diversos são os desmembramentos trazidos, dado sua 

complexidade. Aqui, podemos falar em questões da relação médico-paciente, sobre 

vícios da vontade, revogação do consentimento, manifestação negativa da vontade, 

divergências existentes da manifestação da vontade entre as técnicas homólogas e 

heterólogas, presunção de manifestação da vontade e o post-mortem, dentre tantas 

outras.  

A que, para o presente trabalho, merece destaque é a manifestação da 

vontade do doador de gametas. Para Guilherme Gama58, deve ser considerado que 

a sua vontade não é a de constituir família, muito menos adentrar em um projeto 

parental, então esta exteriorização da vontade não merece ser tratada no âmbito do 

direito ao planejamento familiar59. Ainda completa:  

 
A informação genética, por si só, não pode ter qualquer relevância no 
campo do estabelecimento dos vínculos de parentesco, ainda mais quando 
se encontra dissociada de qualquer fato jurídico de índole sexual – ou seja, 
a conjunção carnal -, o que demonstra a completa impossibilidade de se 
pretender que doador seja reconhecido como pai jurídico da criança que 
nasceu em virtude da utilização de qualquer uma das técnicas de 
reprodução assistida heteróloga. Ainda que eventualmente a criança não 
tenha pai jurídico, nos casos de mulheres sozinhas que resolvam se 
submeter à inseminação artificial ou fertilização in vitro, não é possível que 
o doador seja reconhecido como seu pai jurídico, devido à ausência da 
vontade dirigida à procriação em relação ao declarante-doador60.  

 
Mesmo a vontade se tratando de pressuposto fundamental, esta não 

estabelece sozinha os vínculos familiares. Um deles é o risco, pontuado também por 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama, pode ser definido como “a situação jurídico-

familiar que envolve determinada pessoa que, encontrando-se vinculada a outra, 

assume as consequências inerentes a tal vínculo”61. São hipóteses em que exigem, 

                                                                                                                                                                                     

presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, 
dependendo da manifestação expressa (ou implícita) da vontade no curso do casamento.” 
58 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 697. 
59 Juliane Fernandes Queiroz sustenta que a doação realizada é por mera liberalidade, sendo, 
portanto, desinteressada (QUEIROZ, Juliane Fernandes. Paternidade: Aspectos Jurídicos e Técnicas 
de Inseminação Artificial. Belo Horizonte: Del Rey, 2011). 
60

 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 697 e 698. 
61 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 703 



30 
  

na maioria dos casos, má-fé de alguma das partes, podendo ser, até mesmo, do 

lado médico. 

Além disso, o pressuposto da vontade judicial se faz importante quando se 

trata do uso de técnica de reprodução medicamente assistida heteróloga, pois 

ocorre uma comparação desta com a adoção no sistema brasileiro. Para Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama, para que a utilização do gameta de terceiro/terceiros, 

teria que antes haver autorização judicial.  

3.4. Modelos de reprodução medicamente assistida 

 

Conforme fora apresentado, os motivos existentes hoje para a busca desses 

procedimentos são inúmeros, e encontram-se cada vez mais sendo procurados, 

como exemplo, por casais homoafetivos; por aqueles que apresentam casos de 

infertilidade e/ou esterilidade, incompatibilidade entre os organismos na concepção, 

dentre tantos outros fatores. Por conta disso, a procura por métodos de reprodução 

medicamente assistida apresenta um crescimento acelerado no mundo todo62.  

Variadas também são as técnicas disponíveis para realizar o sonho de muitos 

casais em ter seu próprio filho, a fim de criar um maior vínculo afetivo do que ao 

adotar uma criança. Dentre as principais, atualmente podemos elencar as seguintes: 

inseminação artificial (IA), transferência intratubária de gametas (GIFT) ou de zigotos 

(ZIFT), e fertilização in vitro seguida de transferência de embriões (FIVETE). Além 

dessas, pode-se, ainda, utilizar da gestação de substituição, para os casos em que 

há impossibilidade física de gestação por parte da mulher. Qualquer das técnicas 

mencionadas pode ser feita tanto de maneira homóloga quanto heteróloga63, e serão 

melhor abordadas a partir de agora. 

                                                           
62 Segundo publicação no Jornal El País, “Um em cada seis casais tem problemas de fertilidade em 
algum momento de sua vida reprodutiva, de acordo com a Sociedade Médica de Fertilidade Europeia 
(ESHRE, na sigla em inglês).” e “Sete milhões de bebês nasceram por esse procedimento no mundo 
todo desde o primeiro tratamento in vitro em 1978”. FERNANDEZ, María; SEVILLANO, Elena G. O 
custo de ser mãe aos 40 faz prosperar uma bilionária indústria de reprodução assistida. Madri, 22 jul. 
2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/19/actualidad/1563549009_803035.html. 
Acesso em: 19 maio 2021. 
63 Conforme já fora explicado anteriormente, ao iniciar o capítulo, e como forma de reforçar o 
entendimento, pontua José Emílio Medauar Ommati: “O que vai definir como homólogo ou heterólogo 
será a proveniência do material biológico utilizado.” OMMATI, José Emílio Medauar. As novas 
técnicas de reprodução humana à luz dos princípios constitucionais. [S. l.], 20 ago. 2021. Disponível 
em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/464. Acesso em: 17 maio 2021. 
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3.4.1. Inseminação Artificial 

.  

A primeira das técnicas analisadas é a inseminação artificial, que pode ser 

considerada a técnica em que há fecundação in vivo, ou seja, aquela na qual os 

espermatozoides disponíveis são transferidos para o aparelho genital feminino64.  

O primeiro passo para obter sucesso na utilização desta modalidade é a 

estimulação da ovulação da mulher, por meio de tratamentos hormonais, para que 

sejam recebidos os gametas masculinos65. 

Para estes últimos, há a coleta e a preparação dos espermatozoides, sendo 

selecionados os melhores e mais ativos. No que diz respeito à coleta e utilização 

deste material, estas podem ocorrer duas maneiras: os gametas serem colhidos e 

criopreservados, que consiste basicamente na técnica de congelamento destes66, 

para que sejam utilizados em momento posterior; ou então podem ser inseridos na 

mulher logo a coleta e a seleção67.  

Dessa forma, utilizando o material preparado, há a realização da inseminação 

no aparelho reprodutor feminino, a fim de transferir o sêmen masculino, com a 

utilização de um pequeno cateter. 

Por fim, a respeito desta técnica, é válido destacar que, atualmente, é a mais 

utilizada no campo da reprodução medicamente assistida, além da mais acessível 

em termos financeiros. 

                                                           
64 Essa técnica também é conhecida pela nomenclatura inseminação intrauterina, devido fato de que 
os espermatozoides são introduzidos diretamente no útero. PROJETO ALFA. O que é reprodução 
assistida e quais os tipos de tratamento?. [S. l.], 19 jun. 2020. Disponível em: 
https://www.projetoalfa.com.br/blog/o-que-e-reproducao-assistida-e-quais-os-tipos-de-tratamento. 
Acesso em: 17 maio 2021. 
65 O uso dos gametas masculinos pode ser tanto do cônjuge (ou companheiro), quanto de um terceiro 
(doador). 
66 “Por meio da criopreservação, pode-se manter o sêmen com suas características inalteradas por 
um período de até 20 anos.” MOURA, Fernando Galvão; FENEDEZI, Patrícia de Felício. Bancos de 
sêmen em conflito com a Constituição Federal e com Estatuto da Criança e do Adolescente. [S. l.], 
2011. Disponível em: jus.com.br/artigos/19197/bancos-de-semen-em-conflito-com-a-constituicao-
federal-e-com-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente. Acesso em: 18 maio 2021. Aqui, percebe-se que 
inúmeros são os desdobramentos acerca do tema, como o uso dos gametas criopreservados post-
mortem, o descarte destes, o limite para o uso, a regulamentação da doação, dentre outros. 
67 EQUIPE GENEONE. Reprodução assistida: conheça os métodos e técnicas disponíveis, e o 
processo da fertilização em laboratório. [S. l.], 18 jan. 2021. Disponível em: 
https://geneone.com.br/blog/reproducao-assistida/. Acesso em: 19 maio 2021. 
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3.4.2. Fertilização In Vitro 

 

Já na técnica de fertilização in vitro, também conhecida como FIVETE, 

diferentemente da modalidade apresentada anteriormente, há a coleta tanto dos 

materiais masculinos quanto femininos, para que ambos sejam tratados e 

manipulados em laboratório e, então, posteriormente transferidos ao útero.  

Aqui, também é realizada a estimulação da produção de óvulos por meio de 

tratamento hormonal, sendo a coleta deles realizada através de punção. Ao serem 

retirados do aparelho reprodutor feminino, são depositados em um tubo em que há a 

cultura, o amadurecimento e a seleção daqueles que se apresentem como mais bem 

desenvolvidos e com chances de êxito, para que haja então a fecundação, realizada 

em laboratório, com gametas masculinos já tratados, nos mesmos moldes da 

modalidade anteriormente apresentada68.  

Após a fecundação, é necessário que esse material se desenvolva em um 

período de dois a cinco dias69. Caso haja a formação e o desenvolvimento favorável 

do pré-embrião, há a transferência deste para o útero da mulher, por meio da 

utilização de cateter especial. 

3.4.3. ZIFT e GIFT  

 

A partir da FIVETE, a medicina foi capaz de desenvolver duas outras técnicas 

de RMA, que, apesar de utilizadas com menos frequência, aumentam a 

probabilidade de sucesso principalmente nos casos em que a mulher apresenta 

maiores dificuldades em engravidar.  

A primeira técnica variada da FIVETE é conhecida como a transferência 

intratubária de gametas (GIFT), que consiste também em coleta e manipulação de 

gametas masculinos e femininos em laboratório, para posterior inserção no aparelho 

reprodutor feminino, porém, em uma ou nas duas trompas ao invés do útero.  

                                                           
68 PROJETO ALFA. O que é reprodução assistida e quais os tipos de tratamento?. [S. l.], 19 jun. 
2020. Disponível em: https://www.projetoalfa.com.br/blog/o-que-e-reproducao-assistida-e-quais-os-
tipos-de-tratamento. Acesso em: 17 maio 2021. 
69 REBAR, Robert W. Técnicas de reprodução assistida. Western Michigan University Homer Stryker 
M.D. School of Medicine, 2020. Disponível em: msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-saúde-
feminina/infertilidade/técnicas-de-reprodução-assistida. Acesso em: 10 jun. 2021. 
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Nessa modalidade, os gametas são inseridos separadamente, para que a 

fecundação ocorra naturalmente no corpo da mulher. Já na segunda técnica de RMA 

derivada da FIVETE, conhecida como ZIFT, o procedimento ocorre de maneira 

idêntica à GIFT, no entanto, há a fecundação do material genético realizada em 

laboratório, para que haja, então, a inserção já de embriões para as trompas.   

3.4.4. Gestação de substituição 

 

Por fim, uma das maneiras de possuir auxílio médico para gerar novo filho é 

através da gestação de substituição, também conhecida como cessão temporária do 

útero. Em resumo, esta consiste no uso de qualquer uma das técnicas apresentadas 

anteriormente no ventre de uma outra mulher, no lugar daquela que deseja 

implementar seu projeto parental. Em outras palavras: 

 
Gestação substituição ou “mãe” substituta é entendida por muitos 
doutrinadores como sendo ato pelo qual uma mulher cede seu útero para a 
gestação do filho de outra, a quem a criança deverá ser entregue após o 
nascimento, assumindo a mulher desejosa ou fornecedora do material 
genético a condição de mãe70. 

 
O uso dessa técnica pode ser considerado uma solução para os casos em 

que a mulher que deseja conceber novo filho apresenta problemas de saúde em 

relação à capacidade física de gerar uma vida.  

Para que o procedimento seja autorizado, serão vistos posteriormente os 

requisitos para autorização e como o Conselho Federal de Medicina regulamenta 

seu uso, que pode se dar tanto com material genético do casal quanto doados por 

terceiros, inclusive pela cedente do útero. 

3.5. Filiação em cada um dos modelos 

 

Já fora anteriormente aqui introduzido que, como resultado das diferentes 

técnicas de reprodução medicamente assistida, principalmente a heteróloga, por 

                                                           
70SILVA, Flávia Alessandra Naves. Gestação de Substituição: Direito a ter um filho. Revista de 
Ciências Jurídicas e Sociais [s.l.], v.1, n.1, p. 50-67, 2011. Disponível em: 
http://revistas.ung.br/index.php/cienciasjuridicasesociais/article/view/914/894. Acesso em: 13 
jun.2021.  
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envolver terceiros e aumentar a pluralidade de pessoas envolvidas em seu uso, 

houve uma revolução no modelo de parentalidade-filiação quanto ao fundamento 

dessas relações, instaurando diversas dúvidas e necessidades de regulamentação.  

Conforme prevê o artigo 1.593 do Código Civil, o parentesco pode ser de 

origem natural ou civil, resultante de consanguinidade ou de outra origem. Nesse 

sentido, é necessário também considerar o Enunciado 103 da I Jornada de Direito 

Civil, reconhecendo o fato 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”.  

O Enunciado 258 do Código Civil também traz diretrizes acerca do tema, ao 

discorrer que não cabe ação de contestação de paternidade nos casos em que há 

prévia autorização do marido quando a filiação for originária de técnica de RMA 

heteróloga, configurando, portanto, presunção absoluta de paternidade.  

Para Luiz Edson Fachin, é importante destacar essa superação da legislação, 

pois afirma que a autêntica paternidade não se encontra restrita à mera informação 

genética, como também decorre da vontade de procriar, bem como à existência de 

relação entre pai e filho – um real acolhimento da verdade socioafetiva71, quando 

concorrente também com os cuidados e satisfação dos desejos da criança, sua 

segurança, o carinho proporcionado a ela e a construção de laços afetivos. 

Dessa forma, podem ser considerados três os tipos de fundamento da 

paternidade, maternidade e filiação: por meio da verdade jurídica (presunção de 

paternidade por filho nascido durante o casamento), da verdade biológica (sendo 

representada pelo vínculo genético entre os pais e o filho) e da verdade afetiva (da 

relação existente entre eles).  

Tais considerações se fazem importantes quando tratados os efeitos legais 

decorrentes do uso das técnicas, junto da análise de qual a relação de parentalidade 

existente em cada caso. Por conta disso, foram utilizados aqui três exemplos 

extraídos do livro de Guilherme Calmon72:  

                                                           
71 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 
cit., p.65. 
72 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 684 e 724-726. 
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i. O uso de óvulo da mulher interessada combinado com o sêmen de um 

terceiro-doador; 

ii. O óvulo de terceira-doadora junto ao sêmen do homem interessado; 

iii. A combinação tanto de gametas doados, tanto masculinos quanto 

femininos. 

Nos dois primeiros casos, há parte de informação genética pelo casal que 

realizará a reprodução medicamente assistida, havendo, dessa forma, assimilação 

destas com a adoção unilateral. Também nestes coincidem parte da verdade 

biológica.  

Já no terceiro caso, a analogia se faz à doação bilateral. Ademais, por conta 

da falta de fundamento biológico evidente, é necessário, segundo o pensamento do 

referido autor, que haja manifestação de vontade do marido/companheiro, sendo 

esta livre e conscientemente, para que, posteriormente, seja estabelecida relação de 

paternidade – por meio da verdade afetiva. 

Assim, a matéria se torna cada vez mais intensa e extensa, devendo ser 

analisado caso a caso, junto aos mecanismos jurídicos, para que sejam 

caracterizados, ou não, os vínculos e efeitos decorrentes de cada relação e a 

eventual tutela pelo Direito de Família. 
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4. O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A REGULAMENTAÇÃO DA 

REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA NO BRASIL  

 

Após analisadas as técnicas de reprodução medicamente assistidas, resta o 

entendimento de que a regulamentação dos procedimentos de RMA no Brasil não 

acompanhou a velocidade da evolução tecnológica, havendo, portanto, necessidade 

de disciplina legal, frente a tantas modalidades e possibilidades de filiação. 

É imensa a morosidade do ordenamento jurídico em aprovar projetos de leis 

acerca do tema, sendo estas necessárias para que não ocorra a violação de 

preceitos morais e de ordem bioética, que os profissionais tenham um maior 

direcionamento, enquanto os desejos e direitos dos pacientes sejam preservados e 

atendidos, além de fazer com que a judicialização deste tema não se agrave cada 

vez mais. Em outras palavras, pode ser considerado que a morosidade do legislador 

e a lacuna existente no ordenamento jurídico acerca do assunto traz como 

consequências a judicialização e o ativismo dos órgãos julgadores frente ao tema, 

criando diretrizes para o uso das técnicas, bem como disciplinando suas 

consequências. 

Como já fora também pontuado, mesmo que as técnicas não sejam 

regulamentadas por Lei, não quer dizer que não sejam aplicadas e utilizadas no 

território. Para que sejam de fato consideradas legais, estas têm se embasado na 

Constituição Federal, em princípios constitucionais, no Código Civil, nas Resoluções 

do Conselho Federal de Medicina e em leis esparsas, que serão abordados adentro 

dos temas dos próximos itens.  

É válido destacar aqui, também, a importância do Direito Comparado frente 

ao tema, pois muitos outros países já possuem disciplina legal acerca deste, na 

tentativa de que o mundo jurídico acompanhe os avanços tecnológicos. No caso do 

Brasil, que se encontra em fase de desenvolvimento de legislação específica, utilizar 

do Direito Comparado como fonte de norma jurídica também se faz necessário para 

melhor conhecer, entender as necessidades do país, e, então, adaptá-las com base 

nas experiências existentes. Funcionaria, assim, como solução da questão a partir 

da adequação dos exemplos já vigentes em outras nações.  
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A partir de agora, portanto, serão apresentadas as principais diretrizes e 

regulamentações presentes nos dispositivos brasileiros acerca das técnicas de 

RMA, e, então, como cada assunto é tratado em território nacional.  

4.1. Uma perspectiva a partir de direitos fundamentais  

 

Sabe-se que são através dos princípios que se dá a melhor interpretação do 

Direito e que, de fato, as regras existentes sejam compreendidas e aplicadas da 

melhor forma. Estes princípios encontram-se presentes na Constituição Federal, 

topo da pirâmide normativa do ordenamento jurídico positivo e, conforme pontua 

Paulo Branco, estes figuram como “espécies de normas, uma vez que ambos 

descrevem algo que deve ser”73. A ideia se completa com as palavras de Luiz Edson 

Fachin: “Acima das fontes formais em sentido estrito, há princípios (...) Princípios 

que não são meros enunciados programáticos. Princípio constitucional é norma 

vinculante”74.  

Dessa forma, resta o entendimento de que princípios são normas 

fundamentais, amplas e genéricas, com objetivo de nortear a criação e a execução 

das regras, sendo estas mais completas e diretas, devendo ambos serem aplicados, 

em conjunto, diante de um caso concreto. 

É, então, na Constituição Federal da República que são encontrados diversos 

destes princípios fundamentais que abordam e regulam a RMA no Brasil, alguns até 

mesmo já mencionados anteriormente, como o princípio da dignidade humana, do 

direito à vida, da liberdade, da igualdade, dentre outros.  

Agora, é destacado o direito à saúde, presente no artigo 196, em que 

proclama: 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação75. 

 

                                                           
73 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p. 72. 
74 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do Direito de Família, cit., p.47. 
75 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 196. 
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Este deve ser analisado em conjunto com o princípio do planejamento 

familiar, presente no artigo 226, §7º, CF. Vejamos: 

 
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 privadas76. 

 
Ao ser compreendido juntamente com o artigo 218, CF, que garante que “o 

Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação científica e tecnológica e a inovação”77, resta evidente que a utilização 

das técnicas de RMA estão assegurados pela Constituição Federal, já que encontra-

se prevista a utilização das tecnologias para atender às necessidades da sociedade. 

É também exposto que o princípio do planejamento familiar, devido sua 

importância, também foi consagrado em sede legal, sendo regulado pela Lei 9.263, 

de 1996. Em seu artigo 2º78, compreendido junto ao artigo 9º 79, já se encontra a 

ideia de que o planejamento familiar se trata de um posicionamento positivo por 

parte do Estado, conforme pontua Roberta Madeira Quaranta: 

 
Haja vista que, sendo o direito à saúde sexual (bem como à reprodução) 
revestido de caráter fundamental, deve o Estado tratar os distúrbios de 
função reprodutora como problema de saúde pública, garantindo acesso a 
tratamento de esterilidade e reprodução assistida80. 

 
A referida Lei que trata do planejamento familiar também estabelece 

penalidades e dá outras providências, como o fato da regulamentação pelo Sistema 

                                                           
76 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 226, 
§7º. 
77 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 218 
78 BRASIL. Lei nº 9.263/1996, de 12 de janeiro de 1996. Regula o Planejamento Familiar. Diário 
Oficial da União: 15 de janeiro de 1996, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 
_03/leis/l9263.htm> Acesso em 19 jul. 2021.  “Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento 
familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”. 
79 BRASIL. Lei nº 9.263/1996, de 12 de janeiro de 1996. Ementa: Regula o Planejamento Familiar. 
Diário Oficial da União: 15 de janeiro de 1996, Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 
_03/leis/l9263.htm> Acesso em 19 jul. 2021. “Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento 
familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente 
aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. 
80 QUARANTA, Roberta Madeira. O direito fundamental ao planejamento familiar. [S. l.]: Âmbito 
Jurídico, 1 mar. 2010. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-74/o-direito-
fundamental-ao-planejamento-familiar/. Acesso em: 6 jul. 2021. 
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Único de Saúde, em associação, no que couber, às instâncias componentes do 

sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, 

técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar81.  

Sobre essa questão, é possível o desdobramento do tema em diversos 

outros, mas faz-se importante ressaltar que se trata, então, de um dever do Estado, 

por meio do SUS, garantir o uso de alguma das técnicas de RMA àqueles que 

necessitam ou desejam se reproduzir. Como não é objeto de pesquisa do presente 

trabalho, resta aqui evidenciado apenas o pensamento de Camila Monzani: 

 
(A Lei nº 9.263/1996) Trata-se de uma legislação mais voltada à 
implementação de políticas públicas de controle de natalidade e da 
promoção de ações governamentais dotadas de natureza promocional, que 
garantam a todos o acesso igualitário às informações, meios, métodos e 
técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Deste modo, todas 
as questões referentes à inseminação artificial e à engenharia genética 
encontram guarida e embasamento nesse preceito. Todos os indivíduos têm 
direito fundamental à saúde sexual e reprodutiva, devendo o Estado tratar 
os distúrbios de função reprodutora como problema de saúde pública, 
garantindo acesso a tratamento de esterilidade e reprodução assistida82. 

 

4.2. A Resolução nº 2.294/2021 do Conselho Federal de Medicina 

 

O principal instrumento que hoje disciplina as técnicas de Reprodução 

Medicamente Assistida é a Resolução nº 2.291, publicada em 2021, pelo Conselho 

Federal de Medicina83. A primeira resolução publicada pelo referido Conselho foi a 

de nº 1.358, em 1992, que esteve em vigor por aproximadamente duas décadas. A 

partir de 2010, esta vem sendo atualizada e revisada, o que resta evidente a 

necessidade de constante atualização diante da evolução não apenas no tocante 

                                                           
81 BRASIL. Lei nº 9.263/1996, de 12 de janeiro de 1996. Regula o Planejamento Familiar. Diário 
Oficial da União: 15 de janeiro de 1996, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 
_03/leis/l9263.htm> Acesso em 19 jul. 2021 
82 GOZZI, Camila Monzani. Princípio do livre planejamento familiar como direito fundamental. Instituto 
Brasileiro de Direito de Família, 7 ago. 2019. Disponível em: 
https://ibdfam.org.br/artigos/1349/Princ%C3%ADpio+do+livre+planejamento+familiar+como+direito+fu
ndamental. Acesso em: 4 jul. 2021. 
83 A Resolução CFM nº 2.294/2021 revoga a do ano de 2017 trazendo como principais novidades, 
segundo publicado na Revista Veja: “As principais diferenças dizem respeito à possibilidade de 
doação entre familiares, parentes de até quarto grau não consanguíneos, e a permissão de pacientes 
transgêneros no processo, antes limitado apenas a casais héteros e homoafetivos.”, DECCHACHE, 
Matheus. As novas regras para as técnicas da reprodução assistida no Brasil, Veja, 16 jun. 2021. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/as-novas-regras-para-as-tecnicas-da-reproducao-
assistida-no-brasil/. Acesso em: 7 jul. 2021. 
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aos procedimentos em si, mas também ao aumento do interesse da sociedade, bem 

como pela ampliação dos arranjos familiares e da fundamentalidade do direito à 

parentalidade84. 

O posicionamento de Raphael Rego Borges Ribeiro acerca do tema é 

também uma forma de crítica para a morosidade do sistema legislativo, qual seja: 

 
O vácuo normativo no Brasil pela falta de lei específica sobre a reprodução 
humana não pode implicar na aplicação exclusiva das resoluções do CFM 
pelos operadores do direito, ao revés, estas apenas servem como mais um 
elemento no processo hermenêutico construtivo das novas situações 
jurídicas de cunho existencial que se desenvolvem no âmbito da reprodução 
e que pode se definir como fatos biojurídicos85. 

 
É válido destacar, no entanto, que as Resoluções publicadas pelo CFM são 

importantes no sentido de orientação aos profissionais da área médica, mas que 

estas não possuem o valor de lei, restando aqui a explicação de Paula Moura 

Francesconi de Lemos Pereira e Vitor Almeida acerca do tema: 

 
É louvável e necessário que o CFM, autarquia federal a quem a 
Constituição Federal (art. 5º, XIII) e a legislação infraconstitucional (Lei 
3.268/57, regulada pelo decreto 44.045/58 e lei 12.842/13) atribuem o poder 
regulamentar, estabeleça normas para orientar a atividade médica e os 
profissionais a ele vinculados na seara reprodutiva, com diretrizes e 
preceitos de cunho deontológico, cuja inobservância acarretará em sanção 
ético-disciplinar, observado o devido processo legal (Decreto 44.045/58 e 
Resolução 2145/16 do CFM). No entanto, apesar da força normativa das 
resoluções do CFM, com ampla aplicação até mesmo pelos Tribunais 
inferiores e Superiores, essas não excluem a aplicação das normas 
jurídicas com toda sua coercibilidade impositiva, e que pode, inclusive, 
afastar a resolução em razão de sua inconstitucionalidade86. 

 
Nesse sentido, Tatiana Henriques Leite concorda e acrescenta: 

 
Apesar da importância da resolução na área da reprodução assistida, vale 
lembrar que ela não tem valor de lei. Isso significa que o não cumprimento 
de alguma das cláusulas previstas constitui conduta antiética, sendo 

                                                           
84 PEREIRA, Paula M. Francesconi de Lemos; ALMEIDA, Vitor. A reprodução humana assistida e a 
atuação do Conselho Federal de Medicina: as repercussões da nova resolução 2.294/2021. Migalhas, 
16 jun. 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-
vulnerabilidade/348647/a-reproducao-humana-assistida-e-a-atuacao-do-cfm. Acesso em: 9 jul. 2021. 
85 RIBEIRO, Raphael Rego Borges. Planejamento familiar e reprodução assistida. Conpedi Law 
Review, 2020. Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/6970. 
Acesso em: 9 jul. 2021. 
86 PEREIRA, Paula M. Francesconi de Lemos; ALMEIDA, Vitor. A reprodução humana assistida e a 
atuação do Conselho Federal de Medicina: as repercussões da nova resolução 2.294/2021. Migalhas, 
16 jun. 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-
vulnerabilidade/348647/a-reproducao-humana-assistida-e-a-atuacao-do-cfm. Acesso em: 9 jul. 2021. 
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plausível apenas de punição administrativa pelos Conselhos Federais e 
Estaduais de Medicina. No entanto, não existe penalidade civil ou penal87. 

 
Assim, o que se percebe é que as resoluções publicadas pelo CFM 

constituem direcionamentos éticos, porém com alcance limitado ao âmbito de 

atuação dos profissionais da área médica, e carente tanto de caráter cogente quanto 

de cunho coercitivo. Mesmo com esta problemática, merecem destaque por se 

tratarem, em alguns casos, como uma das únicas alternativas de regulamentação 

existente. 

No entanto, pode ocorrer de alguns dos temas serem também abordados pelo 

Código Civil de 2002, bem como por leis esparsas, como a Lei nº 11.105/2005, 

conhecida como Lei de Biossegurança.  

4.3. Temas abordados em dispositivos brasileiros 

A partir de agora, serão pontuadas as principais regras que a última 

Resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina traz a respeito da RMA, 

qual seja, a Resolução nº 2.294/2021, bem como temas apresentados pelo Código 

Civil e pela Lei de Biossegurança. 

4.3.1. Quem pode se beneficiar do uso das técnicas de RMA e número de embriões 
transferidos 

 

A Resolução do CFM, publicada no Diário Oficial da União no dia 15/06/2021, 

autoriza a utilização de técnicas de reprodução medicamente assistida por razões 

médicas e não médicas, ou seja, não limita o uso apenas a casos em que haja 

alguma doença que cause infertilidade no casal. Dessa forma, permite o uso destas 

também por casais homoafetivos, transgêneros e heterossexuais88.  

                                                           
87 LEITE, Tatiane Henrique. Análise crítica sobre a evolução das normas éticas para a utilização das 
técnicas de reprodução assistida no Brasil. SciELO, 2019. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2019.v24n3/917-928/#. Acesso em: 9 jul. 2021. 
88 BRASÍLIA. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo II, item 2: “É 
permitido o uso das técnicas de RA para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros”. 
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Pontua, no entanto, que a idade máxima das candidatas à gestação por meio 

das técnicas de RMA é de 50 anos, podendo variar e haver exceções, a depender 

do caso e da avaliação do profissional da saúde89.  

Também a variar com a idade, a partir desta última atualização, o CFM passa 

a prever diferentes delimitações do número de embriões a serem transferidos para a 

receptora, quais sejam: 

a) mulheres com até 37 (trinta e sete) anos: até 2 (dois) embriões; 

b) mulheres com mais de 37 (trinta e sete) anos: até 3 (três) embriões; 

c) em caso de embriões euplóides ao diagnóstico genético: até 2 (dois) 

embriões, independentemente da idade; e 

d) nas situações de doação de oócitos, considera-se a idade da doadora no 

momento de sua coleta90. 

Além disso, ainda no tocante à idade, para realizar a doação dos gametas, a 

Resolução também impõe a limitação de 37 anos para mulheres, e de 45 anos para 

homens91, aumentando a idade para as primeiras e diminuindo para os últimos, que 

de acordo com a Resolução nº 2.168/2017, a última publicada antes da atualização, 

era de 35 e 50 anos, respectivamente. 

4.3.2. Consentimento  
 

Um tema que merece bastante destaque, que já fora também abordado 

durante este trabalho, encontra-se presente no capítulo I, item 4, da Resolução. 

Trata-se, como visto, de um dos pressupostos para que ocorra a utilização de uma 

das técnicas de RMA, sendo regulamentado pela Resolução da seguinte forma: 

 
O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes 
submetidos às técnicas de RA. Os aspectos médicos envolvendo a 
totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão 
detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela 
unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações devem 
também atingir dados de caráter biológico, jurídico e ético. O documento de 
consentimento livre e esclarecido será elaborado em formulário específico e 
estará completo com a concordância, por escrito, obtida a partir de 

                                                           
89 BRASÍLIA. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo I, Item 3.1: “A idade 
máxima das candidatas à gestação por técnicas de RA é de 50 anos”. 
90

 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo I, Item 7. 
91BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, item 3. 
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discussão entre as partes envolvidas nas técnicas de reprodução 
assistida92. 

 
Dessa forma, resta evidente que ambas as partes devem consentir para que 

uma das técnicas seja utilizada, devendo este consentimento ser realizado por 

escrito, após informados os principais pontos e consequências de seu uso.  

Acerca do tema, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.597, III a V, traz 

situações em que a paternidade é presumida e que são imprescindíveis que haja 

anterior consentimento, sendo elas: para realização de inseminação homóloga, 

mesmo que já falecido o suposto pai; nos casos de embriões excedentários, 

fecundados de forma homóloga e a qualquer tempo; e, por fim, para os filhos 

havidos pela inseminação heteróloga, mas com autorização do suposto pai.  

Neste último caso, presunção de filiação se dá a partir da paternidade afetiva, 

e apenas nos casos em que haja consentimento prévio, conforme traz o Enunciado 

104 da I Jornada de Direito Civil:  

 
Enunciado 104: No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo 
o emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da 
relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco da 
situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção 
absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da 
criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) da 
vontade no curso do casamento. 

 

4.3.3.  Escolha do sexo da criança a ser gerada 
 

É também regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina que resta 

proibida a escolha do sexo ou de características biológicas da criança, havendo 

exceções apenas para os casos em que há, na família, doenças ligadas ao sexo e 

que, dessa forma, justifiquem a opção de escolha dos pacientes93.  

No entanto, o tema causa bastante discussão por especialistas no assunto, 

sendo os argumentos embasados em diversos fatores. Para aqueles que defendem 

a vedação do direito de escolha, pontuam que é necessário que o uso das técnicas 

de RMA seja embasado em princípios éticos, e que, em sua aplicação, não ocorra a 

                                                           
92

 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo I, item 4. 
93 Um pouco mais adiante, no Capítulo VI, item 1, a Resolução apresenta maior regulação para que 
possa ser, de fato, informado se o embrião é masculino ou feminino, nos casos em que há o 
diagnóstico genético pré-implantacional de embriões e, assim, possível seleção destes.  
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desvirtualização de sua finalidade. Fernanda Veríssimo, que concorda com tal 

vedação, pontua outros argumentos contra o direito de escolha, como seguem:  

 
Existem dois principais argumentos que condenam a seleção de sexo. O 
primeiro argumento considera que sua prática conduziria ao desequilíbrio 
demográfico, o que traria consequências desastrosas para o 
desenvolvimento humano. A segunda questão é em relação à discriminação 
sexual, em especial, pelo sexo feminino .94.  

 
Já aqueles que defendem a liberdade de escolha do sexo, como Débora 

Diniz, Doutora em Antropologia e professora da Universidade de Brasília, assinala 

que não vê problemas na utilização desta seleção, pois, no Brasil, o comum seria 

que ocorresse esta escolha por “um casal que deseja balancear o número de filhas e 

filhos. Não é como em algumas sociedades onde há uma explícita preferência 

cultural por meninos em detrimento das meninas” 95 – o que ocorre em países como 

Índia e China, por exemplo. 

Esse exemplo apresentado por Débora Diniz já foi inclusive alvo de 

discussões judiciais no país, como o caso em que o Conselho Regional do Estado 

de Goiás (CREMEGO), por meio do parecer de nº 10/2012, negou provimento ao 

pedido de um casal que buscava a escolha do sexo de sua próxima criança. O casal 

alegou que todos os seus filhos eram do sexo masculino e desejavam realizar o 

balanceamento familiar. A ementa do caso é a que segue: 

 
Ementa: “A autorização para sexagem fetal deve obedecer à resolução 
CFM 1957/2010, sendo proibida para apenas satisfazer as vontades do 
consulente.” 
PARECER O presente Parecer Consulta não tem outra decisão do 
CREMEGO, senão a obediência à resolução 1957/2010 do Conselho 
Federal de Medicina, nos seus Princípios Gerais a qual veta a sexagem 
fetal com o objetivo postulado pelos consulentes de apenas satisfazer as 
suas vontades96. 
 

                                                           
94 VERÍSSIMO, Fernanda. Das razões de vedação da sexagem e Eugenia na Reprodução Humana 
Assistida. In JusBrasil, 2016. Disponível em: < 
https://feverissimoc.jusbrasil.com.br/artigos/335305105/d 
as-razoes-de-vedacao-da-sexagem-e-eugenia-na-reproducao-assistida-brasileira>. Acesso em 17 de 
abril de 2021. 
95 BATISTIOLLE, João. BIOÉTICA: Em debate a escolha do sexo dos bebês por métodos de 
reprodução assistida. CREMESP, 2005. Disponível em: 
https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=170. Acesso em: 22 jul. 2021. 
96GOIÁS. Conselho Regional do Estado de Goiás (CREMEGO). Parecer nº 10/2012. Solicitante: 
Talita Dalberta Moreira dos Santos. Conselheiro Parecerista: Dr. Aldair Novato Silva. Goiás, 03 jul. 
2012. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/GO/2012/10>. Acesso 
em 12 jul. 2021   
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Assim, resta o entendimento de que o Poder Judiciário brasileiro vem 

acompanhando o disposto nas Resoluções apresentadas pelo Conselho Federal de 

Medicina. 

3.3.4.  Clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RMA 
 

No que diz respeito às clínicas de RMA, a Resolução considera que estas são 

responsáveis pelo controle de doenças infectocontagiosas, pela coleta, pelo 

manuseio, pela conservação, pela distribuição, pela transferência e pelo descarte de 

material biológico humano dos pacientes submetidos às técnicas de RA. Além disso, 

também considera alguns requisitos mínimos que estas devem ter, como a 

obrigatoriedade de um diretor técnico especialista na área; que haja o registro 

permanente dos procedimentos, tanto médicos quanto laboratoriais, realizados; e 

que o registro de exames que os pacientes foram submetidos seja guardado. 

A Resolução também adiciona como obrigação que estes locais devem 

manter, de forma permanente, um registro com dados clínicos de caráter geral, 

características fenotípicas e uma amostra de material celular dos doadores, de 

acordo com a legislação vigente97. 

4.3.5.  Gravidez múltipla e a redução embrionária 
 

Como fora analisado, a Resolução permite que seja feita a transferência de 

um número máximo de embriões para o útero da mulher após a fertilização in vitro, a 

depender de sua idade. Como consequência, caso haja sucesso na técnica utilizada, 

pode ser que a mãe passe a gerar embriões múltiplos. 

Dessa forma, no mesmo sentido da discussão anterior, a Resolução do CFM 

complementa que nos casos em que ocorra a gravidez múltipla, é proibida a 

utilização de procedimentos que visem a redução embrionária98. 

É sabido que o Código Penal, em seus artigos 124 e 12699, proíbe a redução 

embrionária durante a gravidez, pois esta configura crime de aborto. No entanto, 

                                                           
97 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, item 5. 
98 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo I, Item 8. 
99 “Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque; e Art. 126 - 
Provocar aborto com o consentimento da gestante”. BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
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como uma das exceções à regra, e a fim de que o aborto seja considerado legal, é a 

situação em que é apresentado risco de vida à gestante devido a gestação.  

Assim, e por analogia, ao entender que a gravidez múltipla pode apresentar 

riscos de vida à gestante, poderá ser concebida autorização judicial para redução 

embrionária. Dirceu Mendes Pereira, diretor da Clínica Profert em São Paulo, no ano 

2000, já pontuava que essa técnica necessita ser permitida100. 

4.3.6.  Doações de gametas 
 

Há também na Resolução, em seu capítulo IV, a regulamentação das 

doações dos gametas e dos embriões, sendo o principal ponto o fato de que estas 

não podem ter caráter comercial ou lucrativo101. Esta regra é válida desde a primeira 

Resolução publicada, em 1992, e segue o que está garantido na Constituição 

Federal, em seu artigo 199, § 4º102.  

Além disso, resta regulamentado pela Resolução que as doações de gameta 

e embriões devem manter o caráter sigiloso. Tatiana Henriques Leite concorda com 

tal posicionamento, adotado pelo CFM também desde 1992, ao expor que: 

 
O anonimato dos doadores oferece vantagem no sentido de facilitar o 
processo de doação de gametas devido falta de vínculo com os doadores. 
Por consequência problemas em relação à filiação da criança entre 
doadores e receptores também são evitados103. 

 
O advogado Eduardo de Oliveira Leite também se posiciona em sentido de 

concordância com o dispositivo, apresentando espécie de distinção entre a genética 

e a filiação, a fim de justificar a necessidade do anonimato: 

 
A doação de gametas não gera ao seu autor nenhuma consequência 
parental relativamente à criança daí advinda. A doação é abandono a 
outrem, sem arrependimento sem possibilidade de retorno. É medida de 
generosidade, medida filantrópica. Essa consideração é o fundamento da 
exclusão de qualquer vínculo de filiação entre doador e a criança oriunda da 

                                                                                                                                                                                     

de 1940. Instituir o Código Penal. Brasil, 1940. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 8 jul. 2021. 
100 SCHEINBERG, Gabriela. BIOÉTICA: Prática ilegal no Brasil envolve retirar um ou mais fetos de 
mulheres que esperam mais de um filho. Folha de São Paulo, 2000. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0404200001.htm>. Acesso em: 5 jul. 2021. 
101 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, Item 1. 
102 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, Item 1. 
103 LEITE, Tatiane Henrique. Análise crítica sobre a evolução das normas éticas para a utilização das 
técnicas de reprodução assistida no Brasil. SciELO, 2019. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2019.v24n3/917-928/#. Acesso em: 9 jul. 2021. 
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procriação. É, igualmente, a justificação do princípio do anonimato. (...) O 
anonimato é a garantia da autonomia e do desenvolvimento normal da 
família assim fundada e também a proteção leal do desinteresse daquele 
que contribui na sua formação104. 

 
No entanto, o texto aborda duas exceções para que não haja necessidade do 

anonimato:  
i. para os casos em que há a doação de gametas para parentesco 

de até 4º (quarto) grau de um dos receptores, desde que não 
incorra em consanguinidade; e  

ii. quando necessário, informações sobre os doadores, por 
motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para 
os médicos, resguardando a identidade civil do(a) doador(a). 

4.3.7.  Criopreservação 
 

Já no Capítulo V da Resolução, é abordada a criopreservação de gametas e 

embriões, que, em outras palavras, consiste na técnica de congelamento que visa 

manter tal material genético intacto ante a ação do tempo.  

Resta evidenciado no mesmo Capítulo, Item 3, que é dever do casal 

manifestar sua vontade “quanto ao destino final dos embriões em caso de divórcio 

dissolução de união estável ou falecimento de um deles ou de ambos, e se desejam 

doá-los”.  

Tanto os gametas como os embriões podem ficar congelados por período 

indeterminado.105 No entanto, em caso de abandono de embriões106, estes poderão 

ser descartados mediante autorização judicial107. Adicionalmente, a Lei n° 11.105/05, 

conhecida como Lei de Biossegurança108, autoriza também a doação, para fins de 

pesquisa, de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 

                                                           
104 CASTRO, P. O direito à identidade genética versus o direito ao anonimato do doador do material 
genético na reprodução assistida. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Pontifícia 
Universidade Católica, Porto Alegre, RS, 2007. 
105 BOND, Letycia. Agência Brasil explica o que é reprodução assistida. Agência Brasil, 8 jun. 2020. 
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/agencia-brasil-explica-normas-
sobre-reproducao-assistida-no-pais. Acesso em: 29 jun. 2021. 
106“Embrião abandonado é aquele em que os responsáveis descumpriram o contrato preestabelecido 
e não foram localizados pela clínica.” BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo V, item 5.1. 
107 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo V, item 5. 
108 A Lei n° 11.105/05 versa, principalmente, sobre normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, não 
regulamentando a reprodução medicamente assistida em si.  
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por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, no caso destas 

serem decorrentes de embriões inviáveis ou abandonados109. 

É válido destacar que as instituições que desejarem realizar este tipo de 

pesquisa necessitam prévia aprovação dos comitês de ética em pesquisa110. 

Ademais, a Resolução também prevê que o número de embriões 

criopreservados não pode exceder a oito. Esta regra trata-se de uma inovação do 

Conselho Federal de Medicina, pois, anteriormente, não havia limitações. Em 

entrevista para a Revista Veja, o membro da Sociedade Brasileira de Reprodução 

Assistida (SBRA) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), 

Rodrigo Rosa, considera esta limitação problemática. Em suas palavras: 

 
O número máximo de embriões gerados pode se tornar um problema futuro: 
quanto mais óvulos, maior o número de embriões e maior a chance de 
sucesso no tratamento, o que pode limitar os casais. Além disso, 
precisaremos congelar mais óvulos no caso de mulheres que tiverem 
maiores quantidades por estímulo, o que aumenta os custos no tratamento. 
Esse aumento nos custos, por sua vez, pode levar à menor eficiência no 
processo todo111. 

 

4.3.8.  Gestação de Substituição 
 

Outro tema também abordado pela Resolução do Conselho Federal de 

Medicina é a utilização da gestação de substituição, conhecida popularmente como 

“barriga de aluguel”. A Resolução também apresenta como nomenclatura para essa 

técnica o termo “cessão temporária do útero”.  

Para melhor compreensão desta, é válido expor a definição que segue:    

 
Gestação substituição ou “mãe” substituta é entendida por muitos 
doutrinadores como sendo ato pelo qual uma mulher cede seu útero 

                                                           
109 BRASIL. Lei da Biossegurança, nº 11.105, 24 mar. 2005.Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º 
do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o 
Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 
5º , 6º , 7º , 8º , 9º , 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso 
em 07 jun. 2021.  
110 Idem. 
111 DECCHACHE, Matheus. As novas regras para as técnicas da reprodução assistida no Brasil. Veja, 
16 jun. 2021. Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/as-novas-regras-para-as-tecnicas-da-
reproducao-assistida-no-brasil/. Acesso em: 7 jul. 2021. 
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para a gestação do filho de outra, a quem a criança deverá ser 
entregue após o nascimento, assumindo a mulher desejosa ou 
fornecedora do material genético a condição de mãe112. 
 

Iniciando a exposição sobre o assunto no meio jurídico, faz-se necessário 

pontuar que em nenhum outro diploma há referência e maiores regulamentações 

acerca de seu uso. Por consequência, nenhum dispositivo apresenta, assim, sua 

proibição.  

Em primeiro lugar, é necessário compreender que este tipo de técnica não 

pode ter caráter lucrativo ou comercial, apenas podendo haver o custeio de 

acompanhamento e atendimento médico necessários àquela que está cedendo o 

útero113.  

Outros requisitos importantes estão presentes no Item 1, Capítulo VII, da 

Resolução do CFM: “A cedente temporária do útero deve ter ao menos um filho vivo 

e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto 

grau. Demais casos estão sujeitos a avaliação e autorização do Conselho Regional 

de Medicina”. 

Em relação à parte do dispositivo que limita o parentesco até o quarto grau, 

cabe destacar que as duas primeiras edições da Resolução do CFM, quais sejam as 

de 1992 e 2010, previam que este parentesco fosse limitado ao segundo grau. 

Quanto a parte final do dispositivo, que autoriza exceções à essa regra, há 

quem entenda que, por conta deste e pelo fato do CFM já ter ampliado o grau de 

parentesco, este dispositivo merece ser superado. No entanto, ainda enquanto 

vigorava a Resolução do CFM de nº 2.013/13, o CREMERJ já se posicionava 

contrário a esse pensamento e em consonância com o CFM, conforme o parecer nº 

199/2013: 

 
Não há legislação específica no país sobre o tema. Existe uma proposta em 
trâmite no Congresso, sem notícia de votação. A regulamentação existente 
é do CFM (Resolução 2013/13) que dispõe que a adoção temporária de 

                                                           
112 SILVA, Flávia Alessandra Naves. Gestação de Substituição: Direito a ter um filho. Revista de 
Ciências Jurídicas e Sociais [s.l.], v.1, n.1, p. 50-67, 2011. Disponível em: 
http://revistas.ung.br/index.php/cienciasjuridicasesociais/article/view/914/894. Acesso em: 13 
jun.2021. 
113 Além do acompanhamento médico durante a gravidez, são também necessários exames 
anteriores à gestação, para que seja verificado o estado geral de saúde, inclusive, o psicológico da 
cedente, conforme pontua Hitomi Nakagawa, presidente da SBRA, em entrevista concedida à 
Agência Brasil. BOND, Letycia. Agência Brasil explica o que é reprodução assistida. Agência Brasil, 8 
jun. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/agencia-brasil-
explica-normas-sobre-reproducao-assistida-no-pais>. Acesso em: 29 jun. 2021. 
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útero entre não aparentadas seja autorizada, caso a caso, pelo Conselho 
Regional de Medicina. Não havendo fundamentação técnica conhecida da 
necessidade de parentesco para a realização da doação temporária de 
útero, devemos determo-nos na avaliação ética da questão respeitando-se, 
a princípio, a diretriz emanada do CFM114. 

 
Além disso, para que o uso da técnica seja autorizado, a Resolução elenca 

diversos documentos, termos de compromisso e de consentimento, bem como 

expressa autorização médica em sentido positivo para que haja o uso da técnica, 

que é cada vez mais utilizada quando é contraindicada a gestação daquela que 

deseja se tornar mãe, ou nos casos de união homoafetiva ou de pessoa solteira. 

 

4.3.9.  Reprodução Medicamente Assistida Post Mortem 
 

Acerca do tema, há a combinação de dispositivos do Código Civil de 2002, 

junto de Enunciados de Direito Civil, além da última Resolução publicada pelo CFM. 

Esta última, em seu Capítulo VIII, permite o uso de técnicas de reprodução 

medicamente assistida post mortem, apenas nos casos em que haja expressa 

autorização do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado115. 

Diante desse cenário, que se tornou cada vez mais comum não só em 

clínicas de RMA como também nos tribunais, o Código Civil apresenta, em seu 

artigo 1.597, inciso III, que: “Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do 

casamento os filhos: (...) III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que 

falecido o marido”. 

Dessa forma, dois são os requisitos para que seja permitido o uso de RMA 

post mortem: i. que haja prévia e expressa autorização do(a) falecido(a); e ii. que a 

técnica consista em fecundação artificial homóloga116. O enunciado 106 da I Jornada 

de Direito Civil complementa a obrigatoriedade de ambos, ao dispor: 

                                                           
114 RIO DE JANEIRO. Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ). 
Parecer nº 199/2013. Relator: Consº. Arnaldo Pineschi de Azeredo Coutinho; Comissão de Bioética 
do CREMERJ. 22 maio 2013. Ementa: A adoção temporária de útero entre não aparentadas deve ser 
analisada caso a caso, pelo Conselho Regional de Medicina, mediante a apresentação de 
documentação, face à ausência de legislação regulando a matéria. Disponível: 
<http://old.cremerj.org.br/anexos/ANEXO_PARECER_CRE 
MERJ_199.pdf>. Acesso em 14 maio 2021. 
115 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo VIII. 
116 “Apenas é admitida a concepção de embriões excedentários se estes derivarem de fecundação 
homóloga, ou seja, de gametas da mãe e do pai, sejam casados ou companheiros de união estável. 
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Enunciado 106: Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 
será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de 
reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na 
condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, a autorização escrita do marido 
para que se utilize seu material genético após sua morte. 

 
Em recente decisão, datada de 8 de junho de 2021, 4ª turma do STJ não 

autorizou a implantação de embriões após morte de um dos cônjuges, devido falta 

de manifestação inequívoca, expressa e formal do cônjuge falecido117. 

O Ministro Salomão, em seu voto, pontuou que o tema possui enormes efeitos 

para além da vida do sujeito, com repercussões existenciais e patrimoniais, sendo, 

portanto, imprescindível sua anuência, de maneira inequívoca, expressa e formal. 

No entanto, o Ministro Marco Buzzi divergiu em seu voto, sustentando o argumento 

de que “o procedimento foi autorizado pelo marido enquanto vivo, como ocorreu no 

caso", sendo, portanto, autorizado que a viúva utilize daqueles embriões 

congelados. Muitos são os que também entendem e concordam com este último 

posicionamento. No entanto, os tribunais, reiteradamente, vêm negando o pedido de 

autorização nos casos em que faltam a expressa autorização pelo cônjuge falecido.  

4.3.10.  Embriões Excedentários 
 

Conforme já visto, o Código Civil, por meio artigo 1.597, elenca formas em 

que podem ser presumidas a paternidade. Em seu inciso IV é pontuado acerca dos 

embriões excedentários118: “Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do 

casamento os filhos:(...) IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga”. 
 

                                                                                                                                                                                     

Por consequência, está proibida a utilização de embrião excedentário por homem e mulher que não 
sejam os pais genéticos ou por outra mulher titular de entidade monoparental”. LÔBO, Paulo Luiz 
Netto. Código Civil Comentado: Direito de Família. Relações de Parentesco. Direito Patrimonial. 
Artigos 1.591 a 1.693. São Paulo: Atlas, 2003. 
117 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.918.421 – SP. Recorrente: Banco 
Bradesco S/A. Recorrido: Simone Fabris Brito. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Lex: 
jurisprudência STJ. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=10844 
4743&num_registro=201901504401&data=20200609&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 10 jul. 
2021. 
118 Embrião excedentário pode ser entendido como aquele “fecundado fora do corpo (in vitro) e não 
introduzido prontamente na mulher, sendo armazenado por técnicas especiais”. GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 6: direito de família. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 
322. 
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Assim como nos casos de utilização das técnicas de RMA post mortem, aqui 

a filiação só será presumida nos casos em que técnica utilizada for a homóloga, ou 

seja, quando utilizados os gametas do casal da relação. Caso contrário, não haveria 

em que se falar de presunção de paternidade. 

Caso este requisito não seja observado, há quem entenda que mesmo assim 

não será afastada a possibilidade de investigação de paternidade para o 

reconhecimento da filiação, utilizando como justificativa o critério biológico119. De 

outro lado, pode-se desprender o entendimento que aquele que não teve sua 

vontade respeitada, por falta de consentimento expresso para procriar, teria a 

situação análoga ao do doador anônimo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da filiação.  

Ademais, também há a necessidade de consentimento do ex-companheiro 

envolvido, que pode ser revogado até o momento anterior ao início do processo, 

conforme pontuado pelo Enunciado 107 da I Jornada de Direito Civil120. 

4.4. Projetos de Lei 
 

Já foram propostos diversos Projetos de Lei no Brasil, na esperança de 

regulamentar as técnicas de reprodução medicamente assistida. O primeiro deles se 

deu no ano de 1993, sendo este o PL 3638/1993, trazendo algumas 

regulamentações no mesmo sentido das existentes atualmente na Resolução 

emitida pelo CFM, como o fato de ser proibida, nos casos de gravidez múltipla, a 

utilização de procedimentos a fim de obter a redução embrionária, bem como a 

preservação do anonimato do doador.  

Após esse período, foi proposto o PL 2855/1997, que visava regulamentar as 

técnicas de RMA e instituir penalidades, e o PL 120/2003, com disposições acerca 

da investigação de paternidade das pessoas nascidas por meio da reprodução 

                                                           
119 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano. Curso de direito das famílias. 8ª ed. Salvador. 
Juspodivm. p. 596-598 
120 “Enunciado 107: Finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a regra do inc. IV somente 
poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges para a utilização dos 
embriões excedentários, só podendo ser revogada até o início do procedimento de implantação 
desses embriões.” Jornada de Direito Civil I: enunciados aprovados/ coordenador científico Ministro 
Ruy Rosado de Aguiar. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 533. 12 e 13 set. 2002. Disponível 
em: <https://www.c 
jf.jus.br/enunciados/enunciado/738>. Acesso em 20 jul. 2021. 
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assistida. Ambos os projetos se encontram apensados ao Projeto de Lei nº 

1184/2003, o principal em tramitação atualmente, que conta com 21 apensos121. 

Apresentado em junho de 2003, encontra-se em tramitação por 18 anos e 

atualmente sua última atualização conta com o voto do Deputado Diego Garcia, 

sendo este o Relator. Por meio de seu voto na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania, datado de 09 julho de 2021, reconhece a gravidade da falta de 

legislação acerca do tema e pontua que “a ausência de um regramento para a 

reprodução assistida perpetua essa situação cruel e perniciosa. Cabe-nos, portanto, 

corrigir tal omissão”122. Também reconhece a falta de constitucionalidade de alguns 

dos PLs apensos ao principal123, devido decorrência do tempo e advento de lei nova 

disciplinando e contrariando o assunto.  

Dessa forma, faz-se necessário aguardar que o PL e seus anexos 

considerados constitucionais sejam devidamente apreciados pelo Plenário. 

Enquanto não ocorre, o Brasil seguirá utilizando as disposições e orientações 

contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina, bem como utilizados 

princípios constitucionais e bioéticos, no que couber. 

  

                                                           
121 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1.184 de 2003. 
122 BRASIL. Câmara dos Deputados. Voto do Deputado Relator Diego Garcia. Projeto de Lei nº 
1.184/2003. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2042392&filename=Trami
tacao-PL+1184/2003> Acesso em 20 jul.2021. 
123 Os Projetos de Lei considerados inconstitucionais por meio de seu voto são: o Projeto de Lei nº 
2.885, de 1997; o Projeto de Lei nº 2.061, de 2003; e o Projeto de Lei nº 5.624, de 2005. 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E ESPANHA 

 

O presente capítulo tem como intuito apresentar o atual sistema e a legislação 

vigente sobre o tema na Espanha, país líder em RMA na Europa124, elencando os 

mesmos itens tratados no capítulo anterior, em que fora pontuado o uso das 

técnicas em território brasileiro, para que, dessa forma, seja melhor comparado entre 

estes países. 

O intuito geral dessa comparação possui como base a maneira em que o 

tema é utilizado em um país que obtém sucesso em sua regulamentação, para 

assim identificar de que forma a utilização de suas técnicas podem ser úteis à 

legislação em questão, que, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se 

ainda em tramitação. Nesse sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama pontua 

que o direito comparado “...visa atingir conclusões, formular conceitos próprios e 

apresentar resultados que não se confundem com aqueles alcançados por qualquer 

um dos ramos da ciência jurídica”125. Completa, ainda, que possui importância: 

 

Para a formação ou o aprimoramento do sistema jurídico de qualquer 
nação, que é exercitado através da construção dogmática, tendo como 
fundamento os princípios informativos e os institutos extraídos dos direitos 
dos vários países, devidamente sintetizados, adequados e adaptados – se 
for o caso – às vicissitudes do país cujo jurista realiza a atividade 
comparatista126.  

 

É utilizado o direito comparado, dessa forma, como uma das maneiras de se 

buscar soluções com base na experiência de outros países a fim de se pensar na 

possibilidade de inserção destas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Além disso, nos casos em que o ordenamento jurídico se encontra em atraso 

em relação a outros países, diversas podem ser as legislações a ser consultadas e 

                                                           
124 INFORMACIÓN. ¿Por qué España es líder en reproducción asistida?: Investigación constante y 
leyes avanzadas, claves para el desarrollo de una medicina de calidad. [S. l.], 2019. Disponível em: 
https://www.informacion.es/vida-y-estilo/salud/2019/05/25/espana-lider-reproduccion-asistida-
5427219.html. Acesso em: 30 jul. 2021. 
125 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 180.  
126 GAMA, Guilherme. A Nova filiação - o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da 
parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 181.  
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as diferentes tratativas, sob vieses também distintos, a partir da pluralidade de ideias 

e de culturas existentes. 

5.1. A Lei espanhola nº 14/2006 
 

A Lei que atualmente normatiza as técnicas de reprodução medicamente 

assistidas na Espanha é a Lei nº 14/2006, sancionada pelo Rei Juan Carlos I. No 

entanto, a primeira a reger o assunto no país, e uma das primeiras do continente 

europeu, trata-se da Lei nº 35/1988, apenas 10 anos após o nascimento do primeiro 

bebê no mundo, a partir de uma das técnicas de RMA.  

Os dados apresentados pelo Governo da Espanha acerca da evolução e da 

aceitação das técnicas no país são realmente impressionantes. Foi publicada uma 

nota em outubro de 2020, em que consta que aproximadamente 9% dos bebês 

nascidos em território espanhol são frutos de tratamento de RMA, assim como, em 

números, aproximadamente 150 mil gestantes utilizaram tratamentos de FIV, 

enquanto 34 mil utilizaram de IA, no ano de 2018127. 

Para muitos, a procura pelas técnicas de RMA no país vem crescendo por 

diversos motivos. A começar pela flexibilidade da lei ao acesso destas, enquanto 

países como Itália e Alemanha contam com mais rigidez em suas normas. Este já é 

motivo suficiente para que fazer com que haja uma tendência ao turismo sanitário 

àquelas que desejam engravidar por meio de uma das técnicas de reprodução 

assistida. 

Além disso, uma das características que merece grande destaque na 

legislação espanhola é a possibilidade de prévio estudo embrionário, através do 

Teste Genético Preimplantacional (PGT-A), o que acaba por atrair a atenção de 

diversos casais que tentam se reproduzir e não obtém sucesso. 

Por fim, um outro motivo que faz a Espanha ser um país líder em aplicação 

destas técnicas é o fato de que tem havido cada vez mais a postergação da gravidez 

por parte das mulheres. Um estudo publicado pelo jornal El País, em 2020, pontuou 

que estas têm tido seu primeiro filho aos 32 anos, aproximadamente, enquanto no 

                                                           
127 MINISTERIO DE SANIDAD. Los tratamientos de reproducción asistida en España aumentan un 
28% en los últimos 5 años. Gobierno de España, 2020. Disponível em: 
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5067. Acesso em: 29 jul. 2021. 
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ano de 1979, tinham aos 24 anos128. Esse aumento da idade para se tornar mãe faz 

com que seja cada vez mais difícil a procriação de forma natural, sendo necessário 

que busquem, por tanto, assistência em centros especializados para se reproduzir 

com algum tipo de assistência.  

Dessa forma, serão agora analisados e comparados frente aos itens trazidos 

pela normativa brasileira os dispositivos trazidos pela Lei espanhola nº 14/2006, 

sendo apresentados, por fim, questões e inovações por parte desta não inseridas no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

5.1.1.  Características gerais da Lei 14/2006 
 

A fim de trazer maiores exigências e acompanhar as inovações trazidas pela 

tecnologia, bem como corrigir problemas existentes à época da legislação anterior, a 

Lei 14/2006, de 26 de maio, visa regulamentar não só a aplicação das técnicas de 

reprodução assistida, como também, sempre que autorizadas e com garantias de 

êxito, o tratamento de doenças com origem genética.  

Em seus dispositivos iniciais, explica que considera o conceito de pré-embrião 

aquele que se encontra in vitro, ou seja, antes da aplicação no útero da mulher, pelo 

período de até 14 dias129. 

Além disso, já deixa claro que que segue com preceitos bioéticos em seu 

próximo item, proibindo a utilização de clonagem a partir do uso das técnicas para 

fins reprodutivos130. Aqui, já é possível identificar que o Direito Espanhol se embasa 

em princípios apresentados anteriormente, em consonância com limites bioéticos.  

5.1.2.  Beneficiários do uso das técnicas de RMA e o número de embriões a serem 
transferidos  

 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, a legislação espanhola apenas fixa 

em 18 anos a idade mínima para mulheres que desejam engravidar por meio de 

uma das técnicas de RMA, não apresentando um limite máximo de idade. 
                                                           
128 SÁNCHEZ, Nacho. El gran negocio de la reproducción asistida: luces y sombras de la industria de 
hacer realidad un sueño. El País, 2020. Disponível em: 
https://elpais.com/elpais/2020/06/03/buenavida/1591208919_940726.html. Acesso em: 29 jul. 2021. 
129 ESPANHA. Lei nº 14/2006, , Cap. I, Artículo 1.2. 
130 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Cap. I, Artículo 1.53.  
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Dessa forma, a Lei 14/2004 apenas indica que é preciso levar em conta, em 

cada caso, as probabilidades de êxito na utilização de uma das técnicas para 

gestação, bem como os riscos que a mãe e o bebê serão expostos. 

No entanto, dois são os desmembramentos dessa falta de limite de idade. Em 

primeiro lugar, em se tratando da iniciativa privada, a Sociedade Espanhola de 

Fertilidade não fixa um limite, mas sim a recomendação, de que a idade máxima 

para que mulheres tenham acesso à RMA seja de 50 anos. Assim, fica a critério de 

cada centro médico especializado decidir qual idade considera mais adequada e 

impor tal limite. Também não há orientação nem previsão de limite de idade para 

realizar a doação de óvulos. 

Já quando adentrado o uso de uma das técnicas de reprodução medicamente 

assistida através de cobertura e assistência da Saúde Pública do país, há a fixação 

da idade máxima em 40 anos, seja para tratamento de FIV, quanto de IA quando o 

material é de doador. No entanto, para este último caso, quando o material a ser 

utilizado for do casal que deseja conceber nova criança, a idade cai para 38 anos. 

Além disso, outra característica importante que diferencia o uso das técnicas 

entre os países é o fato de que, na Espanha, apenas é permitido a transferência 

máxima de 3 pré-embriões, enquanto no Brasil este número pode variar conforme a 

idade daquela que deseja gestar a criança, conforme visto anteriormente. 

Por fim, acerca de quem pode se beneficiar do uso de uma das técnicas, a 

legislação espanhola enuncia que é permitida a utilização por mulheres 

independentemente de sua orientação sexual e estado civil. No entanto, em 

novembro de 2014, o governo espanhol havia excluído mulheres solteiras e 

homossexuais dos tratamentos de reprodução assistida em centros públicos e por 

meio da cobertura do Sistema de Saúde Público. Apenas em 2019, através de uma 

Ordem Ministerial131, é que esse direito foi retomado.   

5.1.3. Consentimento  
 

                                                           
131 ACTA SANITARIA (Madrid). Sanidad incluirá de nuevo el acceso a reproducción asistida de 
mujeres solas y lesbianas. Acta Sanitária, 6 jul. 2018. Disponível em: 
https://www.actasanitaria.com/sanidad-incluira-de-nuevo-el-acceso-a-reproduccion-asistida-de-
mujeres-solas-y-lesbianas/. Acesso em: 23 abr. 2021. 
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Também em comum com o presente no ordenamento jurídico brasileiro, a 

legislação espanhola possui como requisito básico que haja consentimento das 

partes envolvidas no uso das técnicas de RMA. O artigo 3.4 do Capítulo I da Lei traz 

que é necessária autorização expressa após informadas todas as condições 

específicas presentes em cada caso132.  

A mulher que fará uso da técnica deverá manifestar este consentimento por 

escrito. Caso seja casada, seu marido deve consentir após ser igualmente 

informado, devendo também seu consentimento ser livre, consciente e formal133.  

Após o consentimento destes, a filiação será presumida, não podendo ser 

revogada, assim como ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

Enunciado 258 da JDC. A Lei espanhola, em seu artigo 8, Capítulo II, prescreve:  

 
Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su 
consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con 
contribución de donante o donantes, podrán impugnar la filiación 
matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.  

 
 

Além disso, caso a mulher desista de realizar a técnica escolhida, é seu 

direito pedir para que a aplicação seja suspensa a qualquer tempo antes da 

transferência embrionária ao útero, devendo seu pedido ser atendido134. 

5.1.4. Escolha do sexo da criança a ser gerada 
 

Enquanto a Resolução brasileira publicada pelo CFM, de nº 2.294/2021, 

proíbe a escolha do sexo ou qualquer outra característica biológica da futura criança, 

a legislação espanhola também segue o mesmo caminho, porém, com caráter 

sancionador.  

Em seu capítulo VIII, Artigo 25, elenca, em uma das infrações de caráter 

muito graves, a seleção do sexo, bem como a manipulação genética com finalidades 

terapêuticas não autorizadas pela Comissão Nacional de Reprodução Humana 

                                                           
132 “Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa a la firma de su consentimiento, 
para la aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para ella 
misma durante el tratamiento y el embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar de la 
maternidad a una edad clínicamente inadecuada”. ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 6.2. 
133 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 6.3. 
134 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo I, Artigo 3.5. 



59 
  

Assistida. A sanção para essa infração pode variar em multa entre 10.001 à 1 milhão 

de euros135.  

Mais adiante serão vistas outras previsões de infrações e sanções trazidas 

pela Lei 14/2006, porém, já é válido destacar aqui a importância e a diferença que 

estas, ao serem regulamentadas por lei, diferem do ordenamento jurídico brasileiro.  

Conforme já visto, não há lei que regulamente o tema no Brasil, sendo feita, 

portanto, por meio de Resoluções do Conselho Federal de Medicina. Estas, por sua 

vez, não possuem caráter cogente e são voltadas a produzir efeitos internos, ou 

seja, para utilização por parte dos profissionais médicos, como embasamento ético. 

Diferentemente destas, a força que uma lei possui, segundo definição apresentada 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, é de que “lei é uma norma ou conjunto 

de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e 

estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito”136. 

Dessa forma, a discussão para que a aprovação de um PL que regulamente e 

discipline os assuntos sancionatórios se faz urgente em território brasileiro, com 

moldes no sistema espanhol, haja vista, também, que existem casos em que quem 

utiliza das técnicas de RMA busca também realizar a escolha do sexo da criança, 

tendo que ser resolvido por meio do Poder Judiciário, conforme exemplificado em 

capítulo anterior.  

5.1.5. Clínicas, centros ou serviços que apliquem técnicas de RMA  
 

A legislação espanhola possui, em seu capítulo V, disposições acerca de 

centros médicos e de serviços biomédicos. Inicia a tratativa pontuando que estes 

devem seguir o presente na Lei nº 14/1986, que disciplina, por parte da 

Administração Pública, os requisitos e deveres que tais centros devem possuir para 

obter autorização em atuar na área requerida. 

Assim como que ocorre na Resolução do Conselho Federal de Medicina 

brasileiro, a equipe médica possui requisitos para atuar, sendo necessário que haja 

a presença de especialistas na área; que seja mantido e respeitado o sigilo da 

doação de gametas; que estudos acerca da área sejam informados às autoridades 

                                                           
135 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 27. 1. 
136 https://legislacao.ufsc.br/conceitos/ 
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competentes; e que as informações e dados clínicos das partes sejam guardadas e 

protegidas.  

Além disso, existe também no regulamento espanhol a disposição de 

informações e dados clínicos, excluindo a identificação dos donantes, quando 

solicitados pelas partes envolvidas, bem como pelo filho, após ter completado a 

maioridade. 

Também se faz interessante ressaltar que as clínicas em que são utilizadas 

as técnicas de RMA estão sujeitas a auditorias por parte das autoridades, sendo 

necessário informar o que vem sendo conduzido e os resultados obtidos em sua 

atuação.  

5.1.5.1. Comissão Nacional de Reprodução Humana Assistida 

 

A Lei 14/2006 ainda inova ao criar a Comissão Nacional de Reprodução 

Humana Assistida, sendo esta um órgão colegiado, a fim de orientar e assessorar as 

técnicas de RMA, bem como contribuir para a atualização e difusão do 

conhecimento técnico e científico acerca do tema137.  

Além disso, possui como função a elaboração de critérios funcionais e 

estruturais para os centros médicos especializados na utilização das técnicas, 

servindo, também, como órgão regulador destes. Como dever, as clínicas e centros 

médicos devem prestar, periodicamente, contas acerca das práticas, diagnósticos e 

dados acerca dos doadores e da utilização de seus gametas138. 

A formação da Comissão é dada por representantes do Governo, das 

comunidades autônomas, por entidades profissionais e científicas, grupo de 

representação do consumidor e usuário, e grupos relacionados a juristas e 

profissionais bioéticos139.  

Além de assistência especializada e voltada ao assunto das técnicas de 

reprodução medicamente assistida, este órgão é responsável por autorizar: 

i. a utilização de alguma das técnicas com caráter experimental; 

ii. a utilização de alguma das técnicas para diagnosticar doenças 

apreciadas pela Lei; 
                                                           
137 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo VI, Artigo 20.1.  
138 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo VI, Artigo 20.5. 
139 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo VI, Artigo 20.2. 
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iii. a prática terapêutica nos embriões, nos casos já previstos na Lei; 

iv. projetos de investigação em matéria que verse sobre o tema; 

v. a elaboração de dispositivos que versem sobre a tratativa de 

reprodução medicamente assistida; e 

vi. qualquer outro caso já previsto em Lei ou regulamentado.  

Por muitas vezes, a Lei cita a Comissão Nacional de Reprodução Humana 

Assistida, seja para solucionar impasses, seja para autorizar alguma das práticas. 

5.1.5.2. Registro Nacional de Reprodução Assistida 

 

Os centros médicos responsáveis pela realização das técnicas de RMA 

também estão obrigados a fornecer informações necessárias e atuais acerca dos 

doadores, das atividades realizadas e resultados obtidos.  

No que diz respeito aos primeiros, haverá a inscrição dos doadores por meio 

de um Registro Nacional frente ao Ministério da Saúde e Consumo, com a garantia 

de que haverá a confidencialidade de seus dados. Junto a isso, caso venha a ser 

utilizado o gameta do doador, também haverá o registro dos dados desta 

concepção.  

Já no tocante aos últimos, a regulamentação se dá a partir do Conselho Inter 

territorial do Sistema Nacional de Saúde, que regulará a constituição, organização e 

funcionamento das clínicas e dos serviços de RMA. Será necessário, inclusive, que 

os centros de serviço indiquem o número de pré-embriões criopreservados que se 

encontram em conservação.  

5.1.6. Gravidez múltipla e a redução embrionária  
 

Não há referência na legislação espanhola sobre a gravidez múltipla e a 

redução embrionária. 

5.1.7. Doações de gametas  
 

A Lei 14/2006 inicia a tratativa acerca do assunto pontuando que a doação de 

gametas é firmada a partir de um contrato entre o doador e o centro especializado e 

autorizado, sem caráter lucrativo ou comercial.  



62 
  

Essa regulamentação condiz com o presente em dispositivo brasileiro, porém, 

a legislação espanhola vai ainda além, trazendo em seu Artigo 5.3, Capítulo II, que 

os centros especializados não podem promover e incentivar a doação de gametas 

por meio de compensações ou benefícios econômicos.  

Também conforme presente na Resolução brasileira, a doação deve ser 

anônima e de caráter confidencial, diferindo, no entanto, a necessidade de registro 

do doador e das atividades realizadas pelo centro especializado através do Registro 

Nacional, conforme abordado anteriormente140.  

Os filhos nascidos por meio de doação de gametas podem, por vontade 

própria ou através de seus representantes legais, obter informações gerais acerca 

do doador. No entanto é vedada a identificação deste, a não ser excepcionalmente, 

em casos em que haja perigo de vida ou de saúde ao filho e que a divulgação da 

identidade seja indispensável para que se resolva a questão. No Brasil, isso não 

ocorre desta forma, conforme visto em capítulo anterior141.  

Além disso, a legislação espanhola inova ao trazer que a doação realizada 

pode ser revogada nos casos em que o doador necessitar dos gametas doados, nos 

casos em que ainda estejam disponíveis. No entanto, é dever do doador arcar e se 

responsabilizar com os custos gerados ao centro especializado142. 

Como requisito obrigatório para doação, é necessário ter ao menos 18 anos e 

passar por uma série de exames e estudos, incluindo suas características 

psicológicas, além das fenotípicas. É válido ressaltar que a depender dos resultados, 

o centro especializado pode rejeitar a doação quando entender que as condições do 

doador não são adequadas143. 

5.1.7.1. Doações por localidade 

 

A lei espanhola pontua também que os doadores possuem como dever 

informar ao centro especializado se já realizou outra doação previamente, 

declarando, em caso positivo, em que momento fora realizada e em qual localidade. 

                                                           
140 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 5.5.  
141 A Resolução publicada pelo CFM também traz instrução neste sentido: “Em situações especiais, 
informações sobre os doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para os 
médicos, resguardando a identidade civil do(a) doador(a)”. BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294. 
142 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 5.2. 
143 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 5.6. 
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Já os centros que prestam serviço de RMA devem comprovar a identidade dos 

doadores por meio do Registro Nacional, atentando-se ao número de doações 

prévias.  

Juntamente, é trazido pela legislação espanhola o número limite de filhos 

havidos por um mesmo doador em seu território, sendo de no máximo 6. Assim, 

caso o centro especializado, ao realizar o Registro de doação, perceber que o limite 

já tenha sido ultrapassado, haverá a destruição dos gametas deste doador144.  

A legislação brasileira difere nestes pontos. Como fora observado, não existe 

um órgão regulador como ocorre no país europeu, cabendo às clínicas, centros e 

serviços que são feitas as doações, manter um registro permanente dos dados 

clínicos, características gerais e uma amostra de material celular do doador145, a fim 

de controle. 

Assim, no que tange à localidade, é necessário que haja o registro dos 

nascimentos destas crianças concebidas pelo sêmen doado, visando evitar que um 

doador tenha concebido mais de duas crianças de sexos diferentes em uma área de 

1 milhão de habitantes146. 

No entanto, e também diferentemente da legislação espanhola, a Resolução 

brasileira traz uma exceção, sendo esta a possibilidade de que o doador contribua 

com quantas gestações forem desejadas, desde que em uma mesma família 

receptora147. 

5.1.7.2. Escolha do doador 

 

Ao disciplinar os usuários das técnicas de RMA, a Lei espanhola nº 14/2006 

traz que a escolha do doador somente poderá ser realizada pela equipe médica 

responsável pela aplicação da técnica, ressaltando sempre o anonimato do doador. 

Além disso, a escolha deverá concorrer com os maiores casos de similaridades 

fenotípicas e imunológicas possíveis entre as amostras do doador e da mulher 

receptora do pré-embrião148. 

                                                           
144 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 5.7.  
145 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, Artigo 5.  
146 Idem 
147 Idem. 
148 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 6.4. 
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No Brasil, a Resolução do CFM traz, em seu Capítulo IV, o seguinte acerca 

do tema: 

9. A escolha das doadoras de oócitos, nos casos de doação compartilhada, 
é de responsabilidade do médico assistente. Dentro do possível, deverá 
selecionar a doadora que tenha a maior semelhança fenotípica com a 
receptora, com a anuência desta. 

 
10. A responsabilidade pela seleção dos doadores é exclusiva dos usuários 
quando da utilização de banco de gametas ou embriões. 

 

5.1.7.3. Identificação do doador   

  

 Já fora pontuado que em ambos os países há a necessidade de preservação 

da identidade do doador. No entanto, também já foram identificadas exceções em 

que a obrigatoriedade do anonimato é descartada. 

A começar pela Espanha, o risco ou o perigo de vida do filho concebido pode 

ser motivo de divulgação da identidade do doador, sendo este um caso excepcional. 

Já no Brasil, há a possibilidade de doação de gametas nos casos de parentesco de 

até 4º (quarto) grau, de um dos receptores, desde que não incorra em 

consanguinidade149. Caso a doação seja realizada nesses termos, não há a 

possibilidade de anonimato, sendo, portanto, permitida pela Resolução.  

No entanto, é válido destacar que em ambos os países, e em consonância 

com o pensamento de Guilherme Gama150, mesmo que a identidade do doador seja 

revelada, não implicará em determinação legal de filiação151. 

5.1.8. Criopreservação  
 

Assim como ocorre no território brasileiro, há a autorização na Espanha, 

disciplinada pelo Capítulo III da Lei 14/2006, para que tanto os gametas quanto os 

pré-embriões não utilizados inicialmente possam ser criopreservados em centros e 

clínicas autorizados152.  

                                                           
149 BRASÍLIA. Resolução CFM nº 2.294, Capítulo IV, Artigo 2. 
150 O autor considera que não há vontade por parte do doador em procriar. Dessa forma, mesmo que 
seja revelada sua identidade, devido ausência de vontade, não há que se falar em filiação. 
151 A legislação espanhola traz esse entendimento em seu Artigo 8.3, Capítulo II, Lei 14/2006. 
152 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, Artigo 11.1. 
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Até 2003, enquanto as técnicas de RMA ainda eram regidas pela antiga lei, 

era exigido o prazo máximo de criopreservação do sêmen de cinco anos. No 

entanto, a partir da Lei 45/2003, houve uma alteração na regra, permitindo que a 

criopreservação possa durar enquanto o marido estiver vivo. No entanto, a atual lei 

espanhola, de nº 14/2006, por meio de seu Artigo 11.3, passou a permitir que tal 

congelamento se dê da seguinte forma:  

 
La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones 
sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los 
responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas 
independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no 
reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica 
de reproducción asistida. 

 
Nos casos em que seja desejado utilizar ovócitos e tecido ovariano 

criopreservado, será necessário que haja autorização expressa da autoridade 

sanitária correspondente153. 

A Lei também apresenta os diferentes destinos que o material reprodutivo ou 

os pré-embriões podem ter, sendo eles: i. a utilização pela mulher ou pelo casal; ii. a 

doação do material para fins reprodutivos; iii. a doação para fins de pesquisa; e iv. 

que seja encerrada a criopreservação e o material seja destruído154.  

Seja qual for a escolha, é necessário que haja o consentimento informado, 

seja da mulher, seja do casal155, podendo ser essa decisão revogada a qualquer 

momento anterior de sua aplicação156. 

Além disso, a Lei não traz expressamente um prazo limite para que sejam 

utilizados ou decidido acerca do futuro dos pré-embriões criopreservados. No 

entanto, traz como regra que a escolha em mantê-los ou optar por uma das 

hipóteses anteriores deve ser renovada ou modificada a cada dois anos, por meio de 

documento devidamente expresso e assinado. Se ultrapassado esse período sem 

notícias e sem sucesso de contato com a mulher ou com o casal, os pré-embriões 

estarão à disposição das clínicas em que se encontram criopreservados, podendo 

estas escolher qual será o destino do material157. É válido ressaltar que no caso em 

                                                           
153 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, Artigo 11.2. 
154 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, Artigo 11.4. 
155 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, Artigo 11.5. 
156 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, Artigo 11.6. 
157 Idem 
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que seja realizada a doação, serão mantidas as exigências de confidencialidade e 

anonimato, bem como de gratuidade e a ausência de lucratividade.   

5.1.9. Gestação de Substituição 
 

De acordo com a legislação presente na Espanha, resta proibida a gestação 

de substituição, já que a filiação legal da criança está diretamente ligada ao 

nascimento, e não apenas pelo vínculo genético. 

Em seu Capítulo II, traz o dispositivo em que enuncia:  

 
Artículo 10. Gestación por sustitución. 
1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación 
materna a favor del contratante o de un tercero. 
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será 
determinada por el parto. 
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto 
del padre biológico, conforme a las reglas generales. 

 
Tal nulidade encontra diversos embasamentos, sendo os principais os 

princípios bioéticos, o fato de que daria abertura para uma possível mercantilização 

e exploração do corpo da mãe que cederá o útero, e as consequências psicológicas 

e emocionais que resultaria para esta cedente. 

No entanto, a legislação espanhola encontra-se em uma situação de incerteza 

jurídica, ao ser autorizado, pelo Ministério da Justiça, que crianças nascidas em 

outros países e fruto de uma gravidez de substituição podem ser registradas no 

país. No entanto, o requisito essencial para que se dê o registro é que haja 

resolução judicial de um tribunal competente no país de origem, que garante que a 

gestante se encontra em pleno uso de suas faculdades no momento de renúncia da 

maternidade, bem como que a gestação de substituição é permitida perante as leis 

do país158. 

Ademais, em seu último item, pontua que mesmo que a mulher que dispôs de 

seu gameta não tenha direito ao reconhecimento como mãe, a figura paterna pode 

reclamar sua paternidade após o nascimento da criança.  

                                                           
158 https://mibebeyyo.elmundo.es/quedar-embarazada/quiero-tener-un-hijo/vientre-alquiler-espana 
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5.1.10. Reprodução Medicamente Assistida Post Mortem 
 

No que tange à reprodução assistida post mortem, a legislação espanhola 

traz alguns requisitos para que haja o reconhecimento de filiação da criança 

concebida.  

Caso o marido venha a falecer antes do uso do pré-embrião por meio de 

alguma das técnicas de RMA, a filiação não será reconhecida legalmente nos casos 

em que não houver documento consentindo para o uso de seu material reprodutor. 

Este documento pode ser tanto um testamento quanto um termo reconhecido por 

escritura pública, autorizando o uso de seu material genético por um período de até 

12 meses seguintes de seu falecimento para fecundar sua mulher159. 

No entanto, no mesmo dispositivo, a Lei 14/2006 autoriza que o 

consentimento é presumido quando o cônjuge sobrevivente já se encontrava 

submetido a processo de RMA e já iniciado a transferência dos pré-embriões 

constituídos com anterioridade ao falecimento do marido. 

Todas essas regras também podem ser aplicadas para os casais que ainda 

não haviam constituído matrimônio, pois tal consentimento servirá como título para 

registro da criança perante as leis civis do país, sem necessidade de iniciar uma 

ação de reclamação de paternidade160. 

5.1.11. Outras disposições trazidas pela Lei 14/2006 e não regulamentados pelo 
sistema brasileiro 

5.1.11.1. Investigação com gametas e pré-embriões humanos 

 

A Lei espanhola de nº 14/2006 apresenta um capítulo para discorrer sobre o 

assunto. A começar pela utilização de gametas com fins de investigação, pontua que 

estes podem ser utilizados de forma independente161 e que, após realizadas as 

pesquisas, não podem vir a ser transferidos para a mulher a fim de originar pré-

embriões com intenção de procriar162. 

                                                           
159 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 9.2. 
160 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 9.3. 
161 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo IV, Artigo 14.1. 
162 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 14.2. 
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Já quanto aos pré-embriões, existem alguns requisitos a mais do que no caso 

anterior. É necessário consentimento da mulher, ou então do casal quando já 

constituído matrimônio, bem como que o pré-embrião tenha se desenvolvido por no 

máximo 14 dias depois da fecundação, descontado, se for o caso, o período em que 

encontrava-se criopreservado. Também é caracterizado requisito o fato de que as 

pesquisas devem ser realizadas em centros especializados e com controle e 

acompanhamento das autoridades sanitárias competentes.  

Ademais, também merece destaque que estas últimas devem apresentar um 

parecer favorável para a realização das pesquisas. Uma vez finalizadas, o resultado 

obtido deve ser apresentado à Comissão Nacional de Reprodução Humana 

Assistida163. 

5.1.11.2. Infrações e sanções 

 

Por meio do Capítulo VIII, a Lei 14/2006 apresenta as infrações e sanções 

acerca da utilização das técnicas de reprodução medicamente assistidas no território 

espanhol.  

Em seus dispositivos gerais, informa os casos em que poderão ser recorridos 

à legislação externa para que as sanções sejam melhor ajustadas necessárias ao 

caso em questão. Também há indicação de que existem infrações leves, graves e 

muito graves, bem como de que maneira funciona o processo sancionador em caso 

de urgência. 

No que tange às responsabilidades, a lei espanhola atribui que o autor dos 

atos praticados será responsável pelas infrações cometidas. Caso várias pessoas 

sejam autoras, respondem de forma solidária às sanções previstas na lei, sendo 

completado pela Lei nº 30/1992 que os diretores das clínicas de RMA também 

possuem responsabilidade solidária caso o violador das regras seja alguém de sua 

equipe164. 

Pontua também em seu artigo 24.5 as prescrições relativas às infrações e às 
sanções, quais sejam:  

 
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los 
dos años, y las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas 

                                                           
163 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 15.2. 
164 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo II, Artigo 25. 
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muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a 
los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. 

 
Dessa forma, a divisão entre a gravidade das sanções ocorre da seguinte 

maneira: a começar por infrações leves, estas são as excluídas por eliminação, ou 

seja, todas as infrações presentes na Lei que não se encontram listadas no roll das 

infrações graves e muito graves, são consideradas leves, e serão sancionadas com 

multas de até mil euros.  

No tocante às infrações graves, a Lei possui uma lista em que se encontram 

12 previsões. Merece destaque que no geral, estas versam sobre a omissão de 

dados ou de estudos realizados aos usuários das técnicas; sobre a falta de 

consentimento e das referências exigidas ao longo da Lei; a ausência de submissão 

do órgão à autoridade reguladora; a quebra de confidencialidade dos doadores ou a 

retribuição econômica a estes. Ainda pontua situações consideradas como grave a 

geração de filhos com material do mesmo doador em número superior ao previsto na 

legislação165, ou então a geração de pré-embriões em número superior ao 

necessário para que haja sucesso na utilização de alguma das técnicas, bem como 

a transferência ao aparelho reprodutor feminino de mais de três embriões por 

tentativa, conforme limite fora imposto ao longo de seu texto. Nesses casos, a multa 

pode variar entre 1.001€ até 10.000 €. Em alguns casos, pode ocorrer também a 

revogação de autorização de funcionamento da clínica de serviço e aplicação das 

técnicas de RMA166. 

Por fim, enumera 10 casos em que a violação no uso das técnicas é 

considerada muito grave. Dentre elas, faz-se necessário destacar que estão 

elencadas o desenvolvimento in vitro de pré-embriões além do limite de 14 dias após 

a fertilização do ovócito167; a prática das técnicas por centros e clínicas que não 

encontram-se autorizadas; a criação de pré-embriões com material masculino de 

indivíduos diferentes para sua transferência à mulher receptora, bem como a 

transferência, em uma mesma tentativa, de pré-embriões de distintas doadoras; a 

realização de técnicas de transferência nuclear com fins reprodutivos, a fim de evitar 

a clonagem; a seleção do sexo ou a manipulação genética com fins não terapêuticos 

                                                           
165 ESPANHA. Lei nº 14/2006. Conforme fora apresentado, de acordo com o Artigo 5.7, Capítulo II, o 
número de filhos havidos pelo mesmo doador, em território espanhol, não pode ser superior a seis. 
166 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo VIII, Artigo 27.1. 
167 Nesse caso, o período em que o pré-embrião permanece congelado é descontado.  
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ou terapêuticos não autorizados pela lei168. Nestes casos, considerados muito 

graves, a multa a ser aplicada pode variar entre 10.001 até um milhão de euros.  

É importante ressaltar também que a lei apresenta requisitos para que seja 

quantificado o valor da multa. Este deve ser definido após serem analisados os 

riscos para a saúde da mãe ou do pré-embrião, a quantia do eventual benefício 

obtido, o grau de intensão, a gravidade da alteração na área da saúde e social, a 

generalização da infração e, também, se trata-se de um caso de reincidência169. 

  

                                                           
168 É válido destacar, também, que para qualquer que seja o caso a ser tratado, é necessária 
autorização por parte da autoridade sanitária correspondente. ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo III, 
artigo 13.3. 
169 ESPANHA. Lei nº 14/2006, Capítulo VIII, Artigo 27.2. 
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6. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho possuía como objetivo apresentar uma análise dos 

dispositivos brasileiros frente aos limites bioéticos, bem como a utilização do Direito 

Comparado para melhor compreensão de como a aplicação prática das técnicas de 

reprodução medicamente assistida pode ocorrer, além da apresentação de como 

uma lei considerada desenvolvida aborda questões com tanta importância na 

sociedade atual.  

Em um primeiro momento, foram realizadas análises do acerca da Bioética, 

de parâmetros éticos e da utilização destes na disciplina do biodireito. Foram 

realizadas, também, análises principiológicas para destacar a importância do tema e 

da utilização de princípios para fundamentação de legislação quando o assunto é a 

vida humana e sua manipulação. 

Após, foram vistas as principais técnicas de reprodução medicamente 

assistidas hoje disponíveis, suas origens, justificativas e pressupostos, assim como 

apresentados motivos do porquê estas estarem em tanta evidência no mundo 

moderno. Como fora observado, há uma intensa transformação no que diz respeito à 

maneira de se relacionar e aos variados tipos de planejamento familiar existentes. 

Em tópicos próprios, a maneira de funcionamento das técnicas foi pontuada 

uma a uma, indicando também suas principais características, para que houvesse 

melhor entendimento ao serem tratadas nos dispositivos legais. 

Depois de realizadas tais abordagens, foram trazidos os principais tópicos 

regulamentados pelo ordenamento jurídico no Brasil, apresentando suas principais 

características e regulamentações, principalmente pela Resolução publicada pelo 

Conselho Federal de Medicina de nº 2.294/2021 e por dispositivos trazidos pelo 

Código Civil. Também foram pontuados os principais Projetos de Lei em tramitação 

no Congresso Nacional. No entanto, restou evidenciado que o ordenamento jurídico 

brasileiro carece muito de normas rígidas, de caráter regulador e cogente, acerca do 

tema.  

Por esse motivo, a Lei espanhola publicada em 26 de maio de 2006, sob o nº 

14/2006, foi introduzida para que servisse de modelo e mecanismo de inspiração (?), 

por meio do Direito Comparado, para o ordenamento jurídico brasileiro.  

Pôde ser observado que a legislação espanhola identifica quais são os 

principais problemas que podem advir do uso das técnicas de RMA e traça limites 



72 
  

para a utilização destas. Os limites variam tanto para aqueles que são beneficiados 

pelo uso das técnicas quanto aos responsáveis pela sua instrumentalização e 

utilização, o que é tido como um grande marco no que diz respeito às leis mundiais 

acerca do tema.  

Junto a estes limites, apresenta a previsão de infrações e sanções a partir da 

utilização equivocada das técnicas de reprodução medicamente assistidas. Já na 

própria lei há a utilização de um juízo de valor acerca das violações cometidas e o 

grau de intensidade e danos causados.  

Dentre todos os assuntos apresentados, este último é um dos que mais 

merece destaque frente à análise bioética realizada anteriormente. Conforme visto, 

os princípios bioéticos se fazem necessários para que a legislação possa traçar 

diretrizes e moldar o comportamento humano acerca de um tema cujas 

consequências podem ser inúmeras e avassaladoras.  

Sua importância ganha ainda mais destaque quando comparado a 

ordenamentos jurídicos que não possuem esse tipo de previsão legislativa. O fato do 

Brasil não prever a regulamentação das técnicas, não significa que estas não sejam 

utilizadas. Pelo contrário, sabe-se que a procura por elas encontra-se em ascensão 

e os dispositivos que tratam acerca do tema apenas possuem caráter informativo 

aos profissionais da área médica, sem caráter cogente.  

Assim, o presente trabalho encontra na legislação espanhola não só a 

esperança de regulamentação acerca do tema, mas também uma base e 

ensinamentos grandiosos, com ponderações e dispositivos que versam a partir de 

princípios bioéticos e do biodireito, para que as técnicas de reprodução 

medicamente assistida sejam utilizadas da melhor maneira.  

Diante do exposto, conclui-se que o mundo moderno se encontra em 

constante mudança, inclusive na maneira que os seres humanos são concebidos, 

gerados e trazidos ao mundo. No entanto, essa nova forma de procriar, a partir das 

técnicas de reprodução medicamente assistida, devem observar limites de caráter 

bioético e, no campo jurídico, ser regulamentadas através de sua extensão, o 

biodireito. Conforme pesquisas realizadas, o ordenamento jurídico brasileiro não 

apresenta dispositivos com força de Lei que regulamentem o uso dessas técnicas, 

utilizando, principalmente, de Resoluções publicadas por órgão que apresenta 

objetivo de fiscalização e normatização da prática médica, com dispositivos 
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indicadores da prática. Assim, devido falta de legislação específica acerca do tema, 

restou evidenciado que o Direito Comparado também pode vir a ser um aliado na 

construção das leis e na edificação de seus projetos pelo legislador brasileiro.  
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