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RESUMO
SARMENTO, Liv Azevedo. A gestação de substituição e seus desafios no Direito
Internacional Privado. 2019. 163 fl. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2019.
O presente trabalho tem como objetivo analisar o tema da gestação de substituição em
sede de Direito Internacional Privado e suas implicações jurídicas, sobretudo pela
inexistência de regras uniformes que normatizem as práticas e as modalidades existentes
da técnica. Para tal, faz-se necessário breves apontamentos sobre o Direito Internacional
Privado, campo no qual se insere o Direito de Família, perpassando pelas recentes
mudanças e pelos avanços sociais e normativos. É importante, ainda, levar em
consideração a posição da gestação de substituição no Direito comparado, notadamente
nas legislações que possuem conexão histórica com o Brasil. Por fim, ressalta-se a
importância da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, desde o seu
histórico até os recentes campos de atuação, com destaque nos trabalhos desenvolvidos
nas reuniões da Conferência, na tentativa de encontrar um instrumento de cooperação
internacional, notadamente na conclusão do projeto intitulado Filiação/Maternidade de
substituição.
Palavras-chave: Direito Internacional Privado. Direito de Família. Gestação de
substituição. Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Projeto
filiação/maternidade de substituição.
RÉSUMÉ

SARMENTO, Liv Azevedo. La gestation pour autrui et ses défis dans le Droit
International Privé. 2019. 163 fl. Master – Faculté de Droit, Université de São Paulo, São
Paulo, 2019.
Le travail ci-présent a pour objectif l’analyse du thème de la gestation pour autrui dans le
domaine du Droit International Privé et ses conséquences juridiques, en raison de
l’absence d’un règlement uniforme à l’égard des pratiques et des techniques. Pour cela, il
est nécessaire de composer de brefs commentaires à propos du Droit International Privé,
domaine sur lequel se trouve le Droit de Famille, en passant par les changements récents
et par les évolutions sociales et juridiques. Il est important, en plus, d’envisager la
gestation pour autrui au Droit comparé, notamment dans le cadre des conventions qui
possèdent une connexion historique avec le Brésil. Enfin, il convient de mettre en
évidence le rôle de la Conférence de la Haye de Droit International Privé depuis son
historique jusqu’à ses dernières recherches, surtout aux travaux développés lors des
réunions de la Conférence, dont le but serait de trouver un instrument de coopération
internationale, principalement à l’achèvement du projet intitulé Filiation/Maternité de
Substitution.
Mots-clés : Droit International Privé. Droit de Famille. Gestation pour autrui. Conférence
de la Haye de Droit International Privé. Projet filiation/maternité de substitution.
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INTRODUÇÃO
O Direito, tal como ciência, passou por importantes transformações nas últimas
décadas. A sociedade é mutável e dessa característica surgem novas relações entre
pessoas de diferentes origens e de distintos sistemas legislativos, já que a mobilidade
humana cresce exponencialmente. Diante dessa nova conjuntura, observa-se que o
Direito Internacional ganha progressivamente mais espaço nos debates jurídicos e, de
forma mais específica, revisita-se os conceitos clássicos do Direito Internacional Privado
com o intuito de adequá-los aos novos paradigmas e às diferentes facetas da sociedade
contemporânea.
Um dos ramos do Direito cujas regras se apresentam amplamente confrontadas
com as constantes mudanças é o Direito de Família, afinal, o termo evolui na medida que
a sociedade, os costumes e as relações interpessoais se remodelam. Segundo
BENABENT1, a família pode ser definida, no Direito, como um grupo de pessoas cuja
conexão reside nos laços fundados sobre a aliança e as relações de parentesco.
Na concepção tradicional, ela é baseada no casamento e na filiação; uma simples
afeição, portanto, mesmo que haja uma vida em comum, não seria o suficiente para
configurar tal conceito. Entretanto, como bem verifica MURAT 2, as muitas combinações
afetivas possíveis não formam automaticamente uma família, mas se torna insuficiente à
nossa época pensar que a definição de família pode ser reduzida a um grupo de pessoas
unidas por relações de parentesco ou de aliança.
Além dos conceitos, a formatação das famílias encara modificações, quebrando
paradigmas outrora engessados na legislação. De famílias formadas apenas por genitores
e filhos, nas últimas décadas, o número de famílias monoparentais aumentou
consideravelmente3, sem contar a crescente escolha do futuro responsável em adotar ou
recorrer às técnicas de reprodução assistida (TRA).
Adiciona-se às transformações sociais a facilidade das comunicações e dos
deslocamentos, advindos no mundo globalizado, já que, mediante a intensificação dos
deslocamentos humanos, os indivíduos tendem a ser cada vez mais internacionais, dando
origem, portanto, a famílias internacionais. Verifica-se com mais intensidade, sobretudo
a partir do século XXI, o aumento no número de famílias plurinacionais, ou seja, a
1

BENABENT, A. Droit de la famille. 3. ed. LGDJ, 2014, p. 1, n° 1.
MURAT, P. Les sources du droit de la famille. 6. ed. Paris:Dalloz, 2013, n°01.12.
3
Sobre o assunto na reportagem publicada pelo site Globo.com, disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/em-10-anos-brasil-ganha-mais-de-1-milhao-de-familias-formadaspor-maes-solteiras.ghtml>.
2
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existência de pelo menos um membro do núcleo familiar com nacionalidade distinta dos
demais.
No âmbito legal, o ordenamento do Direito de Família vem sendo confrontado por
um novo panorama que nos compele a repensar e a reconstruir conceitos que, outrora,
eram considerados de difícil mutação. Tanto no Direito Nacional quanto no Direito
Internacional Privado, as diversas mudanças pelas quais as relações familiares passaram e
continuam passando merecem análise adequada, desde as suas constituições até os efeitos
jurídicos nelas produzidos.
Retomando mais atentamente a questão da filiação, atualmente, não se pode
afirmar que a mãe é unicamente a pessoa que deu à luz a criança. Isso porque as diversas
técnicas que auxiliam na fertilização – as chamadas técnicas de reprodução assistida
(TRA) – também permitem a implantação de um embrião de um terceiro em uma mulher,
que o gestará durante o tempo necessário ao parto. A essa situação, configura-se a
gestação de substituição4.
Popularmente conhecida como barriga de aluguel, a gestação de substituição (no
francês, gestation pour autrui; no inglês, surrogacy) se tornou uma das alternativas mais
frequentes aos indivíduos que buscam soluções para seus problemas de fertilidade ou
mesmo uma conveniência. Ademais, mesmo encontrando resistências ou proibições em
seus países de origem, a mobilidade da vida moderna e o acesso à possibilidade de se
deslocar mais rapidamente possibilitam a essas pessoas a ida a um país estrangeiro, com o
intuito de ter acesso às técnicas de reprodução e aos arranjos jurídicos, momento em que
se configura o fenômeno chamado turismo procriativo. Assim, não somente no plano
interno, os efeitos jurídicos originados dessa técnica são de caráter internacional.
A importância da pesquisa apresentada neste trabalho referente à gestação de
substituição advém do fato de que essa questão se encontra desprovida de qualquer norma
no ordenamento jurídico brasileiro, assistida apenas pela resolução 2.168 de 2017, do
Conselho Federal de Medicina (CFM) – destinada às Técnicas de Reprodução Assistida

4

As pesquisas e os trabalhos já publicados no Brasil acerca do tema costumam usar indistintamente os
termos gestação de substituição, maternidade por substituição ou maternidade por sub-rogação. Neste
trabalho, optou-se por utilizar o termo gestação de substituição, uma vez que o Direito de Família brasileiro
entende a maternidade como um vínculo muito além do campo biológico, logo, mais amplo do que o ato de
gestar. Ademais, a Resolução 2.168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina (CFM) designa o termo
gestação de substituição para tratar sobre o tema, como veremos no decorrer do trabalho. Porém, o
entendimento é apenas a título de uniformização das expressões nesta pesquisa e, em nenhum momento,
critica a escolha de outros autores ou afirma que os demais termos incorrem em erro.
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(TRA) – que revogou a Resolução 2.121 de 2015, do referido órgão5. Importante ressaltar
que, mesmo o Conselho possuindo o status de autarquia federal e, portanto, competente
para regulamentar a deontologia da profissão médica no Brasil, a resolução mencionada
acaba por reger indiretamente as relações jurídicas relativas à gestação de substituição,
mesmo diante de lacunas. Assim, há forte discussão acerca da legitimidade do CFM para
tal, que em muito extrapolaria a competência que lhe é assegura pela Constituição
Federal de 19886.
As regras de Direito Internacional Privado brasileiras estão formalizadas, em sua
maioria, no Decreto-Lei 4.657/1942 – antiga Lei de Introdução ao Código Civil,
posteriormente chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) por
força do que dispôs a Lei 12.377/2010. Especificamente, o artigo 7º é o único aplicável
ao direito de família e elegeu o critério de domicílio para reger todas as questões acerca
do tema7. O presente trabalho retoma os elementos de conexão importantes ao Direito
Internacional Privado, pois visa à comparação da prática no Brasil com a de outros
países, notadamente os membros da União Europeia, além de ter como base a
Conferência da Haia sobre o Direito Internacional Privado e casos emblemáticos à
discussão.
Para tratar do assunto, faz-se necessário compreender as mudanças pelas quais o
Direito Internacional Privado e o Direito de Família transitaram nas últimas décadas, a
forma com a qual seus conceitos têm evoluído, a complexidade das relações privadas no
Direito, além da facilidade de maior circulação de pessoas nos países – fator já
mencionado – o que favorece um maior acesso às práticas diversas de seus países de
domicílio ou de origem.
Baseando-se

nessa

realidade, optou-se

por focalizar a

pesquisa

na

conceptualização da gestação de substituição, os desafios que a ela se impõem, bem como
os efeitos jurídicos nacionais e internacionais inerentes à prática. Ademais, é

A Resolução 2.168 de 2017 adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida –
sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios éticos e bioéticos que
ajudarão a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos – tornando-se o
dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a Resolução CFM nº
2.015/2015.
Ambas
as
Resoluções
se
encontram
disponíveis
em:
https://cebid.com.br/legislacoes/resolucoes-do-cfm/.
6
Sobre as autarquias federais, ver o art. 37, XIX da Constituição Federal de 1988: “somente por lei
específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua
atuação [...]”. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
7
Sobre o artigo 7º da LINDB: “A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o
começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família”. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm>.
5
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imprescindível a análise de alguns casos ocorridos no Brasil e em outros países,
notadamente os que constituem a União Europeia, nos quais diferentes aspectos se
fizeram objeto de discussão por parte dos órgãos julgadores.
Considerar-se-á a evolução do Direito Internacional Privado e do Direito
Internacional de Família através de paradigmas recentemente estabelecidos, sobretudo
pela crescente mobilidade internacional de pessoas nas últimas décadas e pela evolução
na configuração das famílias e das relações de parentesco.
Nesse sentido, também, a presente pesquisa visa a atentar à necessidade de
acompanhar os trabalhos realizados até a presente data pela Conferência da Haia, no
intuito de determinar parâmetros para, possivelmente, um tratado internacional de caráter
multilateral, que considere analisar e resguardar juridicamente não só a opção pela
gestação de substituição como também os direitos inerentes às crianças advindas desse
método, no tocante aos laços de parentesco e à nacionalidade.
Ainda, permanece o questionamento sobre o direito à contratação de uma gestação
de substituição: há limites? Poderia ser regulamentado através de um instrumento legal –
nacional e/ou internacional – que crie princípios básicos a serem respeitados pelos
Estados, levando em consideração, evidentemente, suas particularidades internas?
É imprescindível considerar as diferentes realidades nas quais os Estados se
encontram e suas práticas decorrentes da permissão ou proibição das técnicas de
reprodução assistida. Portanto, as regras internacionais de caráter uniforme, em particular
as da gestação de substituição, devem ser pensadas de maneira a abarcar o maior número
de detalhes possível, a fim de evitar violações futuras ou mesmo um baixo número de
adesão por parte dos Estados.
No primeiro capítulo, expõe-se brevemente o contexto contemporâneo em que se
inserem o Direito Internacional Privado e o Direito de Família, explicando as principais
transformações sofridas ao longo do tempo por esses dois ramos importantes das relações
internacionais interpessoais. É necessário entender os novos desafios do Direito
Internacional Privado, bem como as dinâmicas sociais que moldam constantemente novos
conceitos. No Direito de Família, o conceito de entidade familiar evolui na medida em
que novas formas de configuração se apresentam, como as uniões homoafetivas e a
família monoparental, influenciando diretamente conceitos como a maternidade e a
gestação.
No segundo capítulo, procura-se conceituar a gestação de substituição, apresentar
a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), que determina os parâmetros para
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realizar a técnica, e relatar brevemente os casos já encontrados no Brasil e como os
Tribunais nacionais entenderam por decidi-los. Frisa-se, ainda, alguns desafios, como o
turismo procriativo e a crescente demanda por um mercado comercial de gestação de
substituição.
Na sequência, fez-se importante análise do assunto em matéria de Direito
Comparado, sobretudo por países onde se tem acesso à legislação e ao pensamento sobre
a questão. Esse capítulo é essencial para se compreender a importância do tema e da
interpretação dos legisladores frente à existência ou ausência de normas específicas, bem
como a forma com a qual o tema é entendido em outros ordenamentos jurídicos.
O terceiro e último capítulo traça um breve histórico sobre a Conferência da Haia
de Direito Internacional Privado e acompanha os trabalhos e avanços das reuniões até
então realizadas sobre o tema. Em seguida, analisa as questões relativas ao Direito
Internacional Privado, por meio das normativas brasileira e estrangeira e, por fim, discute
a possibilidade de um instrumento multilateral para regulamentar a técnica e suas
implicações.
Há, portanto, a necessidade de encontrar pontos de convergência comuns aos
Estados, questionando a melhor maneira de chegar a uma regulamentação da questão no
plano internacional, tendo como base os relatórios e estudos já realizados por
especialistas nas reuniões da Conferência. Expõe-se, então, a importância das ações até
aqui encaminhadas, a atual situação dos projetos e os constantes desafios a serem
considerados, tanto por parte dos Estados, quanto da Conferência da Haia.
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CONCLUSÃO

As diversas e constantes mudanças no Direito, tal como ciência, permitem novas
análises em temas importantes, como o Direito de Família. Por ser parte das relações
privadas, esse ramo do Direito vem passando por mudanças de paradigmas inerentes à
nova composição da sociedade e das interações entre pessoas. Nesse sentido, o conceito
de família evolui à medida em que, como primeira imagem do indivíduo, reflete a
evolução das próprias escolhas individuais; dentre elas, destaca-se o acesso às técnicas de
reprodução assistida (TRA), sobretudo a da gestação de substituição.
Como demonstrado neste trabalho, por ser um tema de grande complexidade e
recente aparição no Direito Internacional Privado, ele demanda uma análise mais
específica acerca das consequências oriundas de sua realização, sobretudo no momento
em que se está diante de um problema cuja solução não está prevista em lei. Os países
não podem ignorar o crescimento da procura por essa técnica e precisam dar mais atenção
à forma com a qual seus nacionais decidem praticá-la.
Evidente concluir, então, que proibir terminantemente a prática promoveria ainda
mais a opção de recorrer ao turismo procriativo, o que facilita a existência de conflitos
futuros, seja em relação ao cumprimento do contrato ou à contrapartida financeira ou,
mais grave, a situação da criança. Isto porque, em jurisdições diferentes, o
reconhecimento à filiação, à nacionalidade, à relação parental, não se dá de forma única e
pode causar grandes problemas, como no caso descrito do casal brasileiro que firmou
contrato de gestação de substituição no México.
Há limites a serem respeitados, principalmente em relação ao direito da criança e
à possibilidade de comercialização. Havendo conflito negativo ou positivo de
maternidade, o juiz deverá privilegiar o superior interesse da criança, porém a forma com
a qual ele é aplicado ainda é discutível, como no caso inglês descrito no último capítulo.
Pelo relato, a decisão da referida Corte não foi acertada, pois não fez cumprir o acordo
firmado entre as partes, deixando muito além de uma perda financeira ao casal do projeto
parental.
Sobre a comercialização e o embate que a cerca, notadamente no campo do
Biodireito e da ética, já que se está tratando de indivíduos e não de objetos, também
merece atenção. Possivelmente, nos contratos, os deveres e direitos sejam mais claros e
há a previsão de sanções para as partes que os descumprirem. Entretanto, não se pode
olha-los friamente, ou seja, cada caso deverá ser alvo de uma fina análise, justamente por

79

seu objeto e pelas particularidades que se apresentam.
Pelo exposto neste trabalho, as situações são as mais variadas possíveis e ainda
não há respostas internacionalmente coesas. Daí a importância fundamental da
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, quando iniciou seus trabalhos em
sede de reuniões a fim de se debruçar sobre o tema e entende-lo melhor, na tentativa de
criar princípios de base a serem seguidos pelos Estados quando legislarem internamente
sobre a matéria.
No Brasil, como mencionado em respectivo capítulo, a existência de uma previsão
legal para se proceder ao registro civil da criança que nasceu em sede de gestação de
substituição em nome do projeto parental é recente (2017), porém é uma enorme
conquista, já que os casos levados ao Poder Judiciário, até então conhecidos, versavam
exatamente sobre essa situação.
Enquanto não há um mecanismo internacional capaz de responder aos dilemas que
se apresentam cotidianamente, os Estados tendem a seguir seus costumes e tradições. A
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado busca, assim, a criação de um
instrumento de cooperação entre autoridades centrais, considerando princípios em
comum à comunidade internacional.
Uma parte desse instrumento deverá ser dedicada à preocupação com a criança, no
sentido de garantir a proteção que lhe é cabível, como o direito à filiação, à
nacionalidade, a conhecer suas origens, dentre outros, de acordo com a Convenção da
ONU sobre os direitos da criança. De toda forma, é natural que se busque o superior
interesse da criança como resultado, evitando assim um conflito negativo de maternidade.
Os recentes relatórios das reuniões da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado indicam que o intuito de criação é o de privilegiar o direito
material, ou seja, estabelecer regras uniformes para evitar futuros conflitos. No entanto,
caso se opte por incluir o conflito de leis, esse instrumento também deverá destinar uma
parte importante a possíveis problemas entre os direitos da gestante substituta e do
projeto parental.
Por fim, como exposto ao longo da pesquisa, fica claro que ainda há muito
trabalho pela frente, mas a necessidade de se prever uma solução de cunho internacional é
pertinente e urgente. Não significa, todavia, que todas as questões acerca do tema
poderiam ser resolvidas apenas com esse instrumento. Pode-se prever que, a partir dos
princípios nele contidos, os Estados possam regulamentar ou limitar a matéria de acordo
com cada direito interno e os costumes.
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Esses pontos ajudam a prevenir abusos e ilegalidades, além de possibilitar não só
a proteção aos direitos das partes envolvidas, como também a promoção da prática da
gestação de substituição em caráter internacional através de regras uniformes. Enfim, se o
que se busca é uma via justa, de respeito entre os princípios fundamentais e as
preocupações causadas a partir dessa realidade, o desafio merece ser considerado e
enfrentado.
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