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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O presente trabalhopretende analisar questões relacionadas a gestação por 

substituição, bem como algumas peculiaridades suscitadas pelo tema no contexto jurídico 

nacional e internacional, fazendo um contraponto entre o direito a liberdade,o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o direito de perfilhar, para assim responder a questão 

norteadora de nossa pesquisa: como identificar à luz do direito pátrio à filiação no que tange 

crianças advindas da gestação por substituição? Tendo como objetivo geral analisar a 

presença dos aspectos jurídicos sobre a gestação por substituição no direito brasileiro e por 

objetivo especifico conhecer a luz do direito pátrio a filiação fruto da gestação por 

substituição. A escolha pelo tema, tem justificativa nas crescentes mudanças que tem ocorrido 

nas questões que permeiam o direito biomédico e o direito de família, especificamente nas 

novas formas de famílias, o que tem despertado atenção especial de doutrinadores para o bem 

jurídico família. A metodologia escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

pesquisa documental através do método dedutivo analítico bem como jurisprudências dos 

tribunais nacionais e cortes internacionais. Tomando por base a Constituição Federal de 1988, 

a legislação infraconstitucional brasileira, as Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

bem como a legislação internacional através de tratados internacionais e tratados de direitos 

humanos. Iniciamos o trabalho conceituando a gestação por substituição e os seus aspectos 

gerais, para em um segundo momento falarmos sobre os princípios constitucionais que são 

aplicados à reprodução humana assistida, para depois abordar o direitoà sexualidade e a 

reprodução no contexto da reprodução assistida. No capítulo posterior, adentramos a esfera da 

reprodução humana assistida em si, através de suas técnicas para então no último capítulo  

trazer os aspectos terminológicos que envolvem a maternidade/paternidade na reprodução 

humana assistida , como quem vem a ser a mãe gestacional e a mãe genética, o doador de 

material, e a filiação na reprodução assistida para assim esclarecer a pergunta que norteia 

nosso trabalho: como identificaríamos a luz do direito pátrio à filiação fruto da gestação por 

substituição? 
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