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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é analisar a reprodução assistida no Brasil sob a perspectiva 
dos direitos reprodutivos, com enfoque nos critérios de elegibilidade de acesso à referida 
técnica conceptiva. Para tanto, analisou-se, em primeiro lugar, a concepção de direitos 
reprodutivos. Posteriormente, buscou-se compreender se existiria um direito à procriação 
consagrado no ordenamento jurídico pátrio. Após, foi abordado o panorama da reprodução 
assistida no Brasil, o que incluiu a análise da parte histórica, bem como de seus aspectos 
regulatórios. Por fim, foram expostos os critérios de elegibilidade do acesso à técnica, feita 
uma abordagem crítica da reprodução assistida, e analisados os principais aspectos da 
resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina, e do projeto de Lei nº 1.184/2003. 
A conclusão obtida no presente trabalho foi de que apesar do reconhecimento no ordenamento 
jurídico pátrio dos direitos reprodutivos, sendo seu fundamento axiológico a positivação do 
direito constitucional ao livre planejamento familiar, alguns assuntos concernentes à temática 
dos direitos reprodutivos ficaram esquecidos dentro cenário nacional, tal como ocorreu com o 
tema da reprodução assistida. Nesta linha, apesar de existir o resguardo no ordenamento 
jurídico pátrio do direito de acesso as práticas contraceptivas e conceptivas, dentro das quais 
se inclui a reprodução assistida, na prática o que se tem observado em relação a esta é um 
acesso pautado por aspectos econômicos e por normas sociais discriminatórias. Esta situação 
tem sido agravada face à ausência de lei específica sobre o tema, ficando a regulamentação 
quase que exclusivamente a cargo da resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de 
Medicina. O grande problema decorrente deste cenário é que o uso das técnicas de reprodução 
assistida se efetive sem consonância com os direitos reprodutivos, por exemplo, nos casos em 
que o acesso às técnicas é restringindo por aspectos econômicos ou por questões relacionadas 
a vivência das escolhas sexuais e reprodutivas.    

Palavras-chave: Direitos Reprodutivos, reprodução assistida, elegibilidade, reprodução 
humana, Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the assisted reproduction in Brazil from the 
perspective of the reproductive rights, focusing on eligibility criteria and access to that 
conceptional technique. For that, we analyzed, first, the concept of reproductive rights. Then, 
we sought to understand if there was any right to procreation enshrined in the Brazilian legal 
order. Third, the panorama of assisted reproduction in Brazil was approached, which included 
the analysis of the historical part as well as its regulatory aspects. Finally, the technical access 
to the eligibility criteria was exposed, a critical approach to assisted reproduction was made, 
and the main aspects of Resolution number 2.121 / 2015 of the Federal Medical Council and 
of the Draft Law number 1.184 / 2003 were analyzed. The conclusion obtained in the present 
study was that, despite the recognition in the Brazilian legal order of reproductive rights, 
being its axiological foundation the positivization of the constitutional right to free family 
planning, some issues regarding the reproductive rights were forgotten in the current national 
scenario, as it happened with assisted reproduction. Based on this, although there is a guard in 
the national law about the right to access to contraceptive and conceptive practices, in which 
assisted reproduction is included, in practice what has been observed, in relation to this, is an 
approach guided by economic aspects and discriminatory social norms. This situation was 
aggravated due to the absence of specific laws on the subject, in a way that the regulation is 
almost exclusively under the responsibility of Resolution number 2.121/2015 of the Federal 
Council of Medicine. The main problem arising from this scenario is that the use of assisted 
reproduction techniques becomes effective, but separately from the reproductive rights, and it 
happens, for example, when the access to those techniques is restricted by economic issues, 
among others, related to the experience of sexual and reproductive choices. 

 
Key-words: Reproductive Rights, assisted reproduction, eligibility, human reproduction, 
human rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O objetivo do presente trabalho é analisar a reprodução assistida no Brasil sob a 

perspectiva dos direitos reprodutivos, com enfoque nos critérios de elegibilidade de acesso à 

referida técnica conceptiva.  

 O questionamento lançado então seria se a partir do direito constitucional ao livre 

planejamento familiar, previsto no art. 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, bem como 

tendo a vista a Lei do Planejamento Familiar (Lei 9.263/96) estaria assegurado o uso por 

todos os interessados dos procedimentos pertinentes às técnicas da reprodução assistida. 

 Para tanto, a hipótese preliminar do presente trabalho é de que, tendo em vista que os 

direitos reprodutivos são consagrados, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito 

internacional como direitos humanos, e tendo por base os fundamentos constitucionais que 

servem de suporte ao seu reconhecimento, dentro dos quais se destaca, principalmente, o 

direito ao planejamento familiar,  que estaria assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio o 

direito à procriação, bem como o direito ao uso das técnicas de reprodução assistida de forma 

livre, ou seja, sem aspectos que dificultassem ou impossibilitassem o seu acesso. 

 Assim, o presente trabalho pretendeu trabalhar a reprodução assistida à luz dos direitos 

reprodutivos, ou seja, observando como o acesso à técnica deve se dar, de forma que se 

garanta a autonomia reprodutiva e sexual dos indivíduos, bem como se proteja a saúde 

reprodutiva dos usuários, para que, assim, não haja ingerência de aspectos econômicos e de 

normativas sociais discriminatórias no uso da técnica. 

 Para tanto, o presente trabalho se dividiu em três partes, cada qual integrante de um 

capítulo. No primeiro buscou-se apresentar o conceito dos direitos reprodutivos, ou seja, sua 

abrangência, finalidade, destinatários e caminhos para sua efetividade, bem como pontuar a 

reprodução assistida como uma questão dentro desta temática. Visando esse objetivo, 

retratou-se como a construção dos direitos reprodutivos se deu no plano internacional e no 



plano nacional. Dentro desta análise destacou-se como ao longo dos tempos os direitos 

reprodutivos sofreram e sofrem interferências de várias questões do cenário social. Como por 

exemplo, a influência que as questões demográficas imprimiram nesses, e também como 

ocorreu a desvinculação entre esses, quando houve o reconhecimento destes como direitos 

humanos. 

 Ainda no primeiro capítulo, foi apresentada a reprodução assistida como uma questão 

a ser pensada dentro da lógica dos direitos reprodutivos, por ser tanto uma questão que 

emerge desta temática, quanto por ser um assunto que deve ser tratado sob a ótica dos direitos 

reprodutivos. Apontou-se como a reprodução assistida, como matéria pertinente aos direitos 

reprodutivos, ficou de certa forma esquecida pelo poder público e pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, e sinalizou-se os possíveis problemas que deste fato poderiam surgir.  

 No capítulo segundo foi apresentado o conceito, bem como as principais técnicas da 

reprodução assistida, e retratado o panorama da reprodução assistida no Brasil. Abordou-se, 

ainda, a visão da reprodução assistida como um direito a partir do reconhecimento no 

ordenamento jurídico pátrio do direito à procriação. 

 Também no capítulo segundo foi exposto como na prática o acesso à reprodução 

assistida sofre com os critérios de elegibilidade relacionados a aspectos econômicos e também  

a questões relacionadas com estado civil e orientação sexual dos indivíduos, e como isto 

coloca em cheque os direitos reprodutivos destes.  

 Já no capítulo terceiro foi destacada a necessidade de uma visão crítica da reprodução 

assistida com o objetivo principal de não colocar em risco exatamente os direitos reprodutivos 

daqueles que recorram à técnica, ou seja, procurou-se mostrar a importância de além de se 

reconhecer o direito de acesso de todos à referida técnica, que esta também se realiza em 

consonância com os direitos reprodutivos, o que implicaria, também, no cuidado com a saúde 

reprodutiva dos usuários. 

 Além disso, foram expostas as razões do porquê da necessidade de uma lei específica 

sobre a reprodução assistida, sendo o principal argumento o de assegurar que a prática se 

realize na perspectiva dos direitos reprodutivos, ou seja garantindo o acesso de todos, bem 

como a realização com respeito à saúde reprodutiva de seus beneficiários. 

 Por fim, à luz dos conceitos expostos ao longo do trabalho, foram analisadas a atual 

resolução do conselho federal de medicina que disciplina a reprodução assistida, qual seja a 

resolução nº 2.125/2015, bem como o projeto de Lei nº 1.184/2003 em trâmite atualmente 

perante a Câmara dos Deputados. 



 Para feitura do presente trabalho, foram utilizadas fontes primárias, como os Planos de 

Ação das Conferências de Cairo e Pequim, e também as atas, áudios e relatórios sobre o 

projeto de Lei em tramite no Congresso Nacional, e foram também analisados teses, 

dissertações, artigos e reportagens tanto sobre a temática dos direitos reprodutivos, como 

referente aos assuntos do universo da reprodução assistida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 DIREITOS REPRODUTIVOS: DE QUE DIREITO ESTAMOS FALANDO? A 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA COMO UMA QUESTÃO. 

1.1 O conceito de Direitos Reprodutivos. A Conferência de Cairo como marco.  

 

 O conceito de direitos reprodutivos é derivado de formulações marcadamente 

contemporâneas.  

  Historicamente, percebe-se que a formulação dos direitos reprodutivos teve seu ponto 

de partida por meio da prática política das mulheres em torno das questões reprodutivas, 

sendo o primeiro consenso discursivo sobre a matéria estabelecido durante o encontro 

internacional feminista denominado Internacional Women's Healht Meeting, realizado em 

Amsterdam em 1984.1 Este encontro foi organizado pelas campanhas Internacional 

Campaign in Abortion, Sterilization and Contraception, da Europa, e pelo Committee for 

Abortion Rights ans Against Sterilization Abuse, dos Estados Unidos da América.    

 Por meio deste encontro, se estabeleceu o consenso de que o termo "direitos 

reprodutivos" seria mais adequado à tradução da pauta de autodeterminação reprodutiva das 

mulheres do que o termo "saúde da mulher" até então utilizado.2 

 Visto isso, a expressão nasceu com um forte caráter de contestação aos modelos 

tradicionais de assistência à saúde da mulher inseridos sob a lógica da tensão da maternidade 

obrigatória, concebida, na opinião do movimento, como um elemento de dominação em 

relação à mulher. 

                                                           
1 CORREA, Sonia e PETCHESJY, Rosalind. Direitos Sexuais e Reprodutivos em uma perspectiva Feminista. 
PHYSIS. Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, p.151, 1996 "O termo "direitos reprodutivos" é de origem 
recente, provavelmente norte-americana, mas suas raízes com relação às ideias de integridade corporal e 
autodeterminação sexual têm uma genealogia bem mais antiga e culturalmente mais ampla. A ideia de que as 
mulheres devem ser particularmente capazes de "decidir se, quando e como querem ter seus filhos" teve origem 
nos movimentos feministas de controle de natalidade que se desenvolveram principalmente entre os socialistas 
ingleses por volta de 1830, e se espalhou por várias partes do mundo ao longo do último século" 
2 CORRÊA, S.; ÁVILA, M. B. Direitos sexuais e reprodutivos: pauta global e percursos brasileiros. In: SEXO & 
Vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Elza Berquó (org.). Unicamp, 2003. p.20. 



 Ainda na esfera internacional, as conferências sobre população e desenvolvimento, 

organizadas pela Organização das Nações Unidas, ONU, representaram um importante palco 

para o amadurecimento e difusão da temática dos direitos reprodutivos. 

 Foi, de fato, em torno do binômio "população e desenvolvimento" que os direitos 

reprodutivos floresceram no debate internacional, todavia, antes de adentrar nas pautas 

levantadas pelas conferências, cumpre pincelar o ambiente que as permeou. 

 O boom demográfico ocorrido no pós-Segunda Guerra Mundial trouxe à tona novos 

questionamentos3 sobre a relação desenvolvimento social e crescimento populacional. A partir 

da década de 60 novas preocupações surgem sobre o aumento da população mundial, por 

meio dos sucessores do movimento malthusiano, os quais ressurgem com as ligações entre as 

altas taxas de natalidade e o subdesenvolvimento econômico, principalmente em relação aos 

países considerados de "terceiro mundo", de base ainda rural, e, de certa forma, com espaço 

territorial ainda a ser povoado. 

 Cumpre ressaltar que, apesar do boom ocorrido no Pós- Segunda Guerra mundial, as 

taxas de natalidade e mortalidade dos países "desenvolvidos" começaram a se equilibrar por 

volta dos anos 70. O fim dos conflitos armados, a inserção da mulher no mercado de trabalho 

e a industrialização contribuíram para este panorama. Este fenômeno foi denominado pelos 

demógrafos da época de "transição demográfica". 

 Por outro lado, nos países chamados de "terceiro mundo" a situação era oposta. Como 

ressaltado anteriormente, esses países iniciam o século XX com uma industrialização 

incipiente e base essencialmente agrária. Além disso, possuíam parte de seu território sem 

ocupação. Visto isso, a posição defendida por estes países não era de controle populacional, 

mas sim de teses natalistas.  

 Portanto, foi nesta conjuntura internacional distinta, e sob a influência de diversos 

atores sociais que ocorreram as primeiras conferências internacionais de População e 

Desenvolvimento organizadas pela ONU.  

 Na segunda metade do século XX aconteceram cinco conferências mundiais sobre 

população: Roma (1954), Belgrado (1956), Bucareste (1974), México (1984), Cairo (1994). 

                                                           
3
 Antes estes questionamentos já haviam sido feitos por Thomas Malthus. " Malthus parte de duas premissas 

para demonstrar sua posição: a de que o homem precisa comer, e de que “a paixão entre os sexos” não deixará 
de existir. No entanto, estas duas premissas devem se equilibrar, sob pena de esse descompasso levar a graves 
situações. O problema se manifesta aqui: a força da paixão é infinitamente maior que o poder de subsistência 
das terras, uma vez que a população cresce, em não havendo controle, em progressão geométrica, enquanto que 
a capacidade de produção da agricultura em progressão aritmética.". CAVALCANTI, TATIANA 
CARVALHO DE OLIVEIRA. Os direitos reprodutivos no Brasil : direito fundamental ao planejamento 
familiar ou projeto de nação? Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Programa de Pós-graduação 
em Direito Constitucional, Universidade Federal Fluminense, 2013. p.59 



 Desde a conferência realizada em Roma em 1954, a preocupação com o binômio 

população-desenvolvimento social esteve presente. Além disso, outras conferências já 

tratavam sobre questões que permeavam a temática dos direitos reprodutivos4, todavia, foi 

somente na Conferência do Cairo, em 1994, que o conceito de direito reprodutivo ganhou 

contorno.  

 Na Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento5 ficou estabelecido que 

os direitos reprodutivos fazem parte dos direitos humanos e, por isso, devem orientar as 

políticas relacionadas à população. 

 De plano cumpre sublinhar que o legado de Cairo não se resume a temática dos 

direitos reprodutivos, todavia tendo em vista o foco do presente trabalho é nesta perspectiva 

que a Conferência será trabalhada.   

 Advém neste ponto recordar os esforços políticos que ocorreram no pré-Cairo, os 

quais possibilitaram o desenvolvimento do conceito de direitos reprodutivos. 

 Primeiramente, cabe apontar a importância do movimento feminista na conjuntura pré-

Cairo. Este se articulou, superando antigas dicotomias, com o objeto de levar uma agenda 

comum sobre os direitos da mulher. O princípio 4 do capítulo II do Plano de Ação da 

Conferência do Cairo sintetiza esses pleitos:  

 
Princípio 4 
 O progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da mulher, a 
eliminação de toda espécie de violência contra ela e a garantia de poder ela própria 
controlar sua fecundidade são pedras fundamentais de programas relacionados com 
população e desenvolvimento. Os direitos humanos da mulher e da menina são parte 
inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A plena e igual 
participação da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social, nos 
âmbitos nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de 
discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da comunidade 
internacional.6 

                                                           
4
  CORREA, Sonia, JANNUZZI, Paulo e Alves, José,. Direito e Saúde Sexual e Reprodutiva. Marco teórico-

conceitual e sistema de indicadores. UFNP, RIO DE JANEIRO, 2003. "Na segunda metade do século XX, 
aconteceram cinco conferências mundiais de População: Roma, em 1954; Belgrado, em 1965; Bucareste, em 
1974; Mexico, em 1984; e Cairo, em 1994. Segundo o FNUAP,7 a preocupação com o binômio população e 
desenvolvimento tem estado presente desde a Conferência Mundial de População, realizada em Roma em 1954. 
Esta conferência foi promovida pelas Nações Unidas, em colaboração com a União Internacional para o Estudo 
Científico da População (IUSSP). Inicialmente, ela tinha um caráter eminentemente científico; houve, 
entretanto, um acalorado debate sobre o papel da população no desenvolvimento. De um lado, os países 
capitalistas avançados (Primeiro Mundo) defendiam posições neomalthusianas, argumentando que o alto 
crescimento populacional poderia ser um entrave ao desenvolvimento econômico. Na Conferência de Belgrado, 
foi feita menção explícita a métodos contraceptivos como a pílula e o dispositivo intrauterino (DIU), e à 
esterilização masculina e ao aborto legalizado quando aceitos pela sociedade." 
5
 O Programa de Ação da Conferência do Cairo pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: < 

http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html> Acesso em 31.01.2016 
6
 PATRIOTA, Tania. Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Plataforma do 

Cairo, p. 42, UNFPA.  



 A II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, foi 

também de extrema importância ao afirmar que os direitos humanos das mulheres e das 

meninas eram inalienáveis e constituíam parte indivisível dos direitos humanos, devendo os 

Estados intensificarem os esforços em prol de sua proteção. 

 Ademais, Viena também deixou o legado da indivisibilidade dos direitos humanos, 

superando, assim, a dicotomia antes existente entre direitos civis, políticos e direitos 

econômicos e sociais. 

 Tudo isso possibilitou que o debate sobre população e desenvolvimento em Cairo 

fosse colocado em um patamar mais elevado. 

 A preparação para a conferência de Cairo se deu por meio de três reuniões 

preparatórias, as quais ocorreram três anos antes, resultando assim em um plano de ação a ser 

levado a discussão e votação, por cerca de 180 Estados. 

 As questões mais importantes deste Plano de Ação foram os movimentos migratórios e 

os direitos reprodutivos, o qual acabou por dominar as discussões e se tornar o principal 

assunto da conferência.  

 De certa forma, a grande visibilidade que se deu à temática dos direitos reprodutivos 

foi exatamente pelo receio de alguns países mais conservadores com certas pautas, tais como 

aborto e educação sexual. 

 Ao final, o Plano de Ação foi aprovado através da Resolução número 01 da 

Conferência.7 Ao todo o plano de Ação foi dividido em 16 capítulos, os quais tratam sobre os 

princípios, dos planos de ação, bem como de sua implementação. 

 Para este trabalho o capítulo mais importante é o de número 7, o qual trata, em 

específico, sobre os direitos reprodutivos e a saúde reprodutiva. No item 7.3 do Plano de Ação 

temos a conceituação dada pela Conferência sobre os Direitos Reprodutivos:  

7.3 (...) os direitos de reprodução abrangem certos direitos humanos já reconhecidos 
em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros 
documentos de acordos. Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico 
de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 
número, o espaçamento e a oportunidade de seus filhos e de ter a informação e 
os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde 
sexual e de reprodução. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a 
reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em 
documentos sobre direitos humanos.

8
 (grifo nosso) 
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 Esta conceituação serviu de base para as posteriores definições encontradas na 

doutrina internacional e nacional. Interessante notar também a abrangência com que os 

direitos reprodutivos foram conceituados, no sentido de respeitar a autodeterminação 

reprodutiva, garantir o acesso às informações e aos métodos necessários para exercê-los, o 

dever do Estado de zelar pela saúde reprodutiva, bem como o respeito às escolhas no que 

tange o exercício da sexualidade9, seja com objetivos reprodutivos ou não, o que configura 

umas das vertentes dos Direitos Sexuais10. 

 No capítulo 7 foi também conceituada, à luz do posicionamento adotado 

internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, OMS11, o que seria saúde 

reprodutiva: 

7.2 A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não simples a ausência de doença ou enfermidade, em todas as matérias 
concernentes ao sistema reprodutivo e a suas funções e processos. A saúde 
reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura 
e satisfatória, tenha a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 
quando, e quantas vezes o deve fazer. Implícito nesta última condição está o direito 
de homens e mulheres de serem informados e de ter acesso a métodos eficientes, 
seguros, permissíveis e aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha, assim 
como outros métodos, de sua escolha, de controle da fecundidade que não sejam 
contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de saúde que dêem à 
mulher condições de passar, com segurança, pela gestação e pelo parto e 
proporcionem aos casais a melhor chance de ter um filho sadio. De conformidade 
com definição acima de saúde reprodutiva, a assistência à saúde reprodutiva é 
definida como a constelação de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a 
saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo problemas de saúde 
reprodutiva. Isto inclui também a saúde sexual cuja finalidade é a intensificação das 
relações vitais e pessoais e não simples aconselhamento e assistência relativos à 
reprodução e a doenças sexualmente transmissíveis.12 (grifo nosso) 

 
 O grande avanço desta previsão foi considerar os aspectos sociais como determinantes 

ao conceito de saúde reprodutiva. Sob este viés, a mera ausência de doença ou enfermidade 

não é suficiente para a compreensão do termo saúde, mas sim todo um ambiente propício no 

que se refere aos aspectos mental e social. 
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 Ademais, foi recomendado aos serviços de saúde reprodutiva que incorporassem 

políticas de saúde que não se restringissem ao planejamento familiar, mas que respondessem 

às outras necessidades ligadas ao sistema reprodutivo, tais como doenças ginecológicas, 

doenças sexualmente transmissíveis, parto, entre outros. 

 Este conceito de saúde reprodutiva avança, sobretudo, em relação aos anteriores ao 

incluir os homens nesta dimensão, e ao trabalhar a conceituação de saúde sexual como a 

necessidade de melhorar a qualidade de vida e as relações pessoais no que tange o exercício 

da sexualidade ligada ou não à reprodução. 

 A Conferência do Cairo transformou, assim, o debate populacional ao enxergar que as 

políticas relacionadas à população devem ser orientadas pelo respeito aos direitos humanos 

universais, pois a população é detentora destes direitos e, acima de tudo, merecedora de 

políticas públicas neste sentido. 

 Ademais, a Conferência ao situar as questões reprodutivas no âmbito da saúde e dos 

direitos humanos, funcionou como um pulverizador sobre a importância da temática dos 

direitos reprodutivos por todo o mundo, rompendo, desta forma, com a maneira tradicional 

como o assunto era tratado, ao incluir os homens como responsáveis pela procriação e 

contracepção, ao explicitar a necessidade de respeito à autodeterminação reprodutiva 

(reproduzir-se ou não é uma questão pessoal), ao pensar a saúde reprodutiva para além da 

reprodução, dentre outras contribuições. 

 Outro encontro que trouxe importantes contribuições para o debate foi a IV 

Conferência Mundial sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz, realizada em Pequim em 199513, 

a qual, além de incorporar as ideias trabalhadas em Cairo, contribuiu para o fortalecimento 

dos direitos das mulheres.  

 Em Pequim foi enfatizada a necessidade do tratamento igualitário entre homens e 

mulheres, bem como o direito das mulheres de controlarem todos os aspectos de sua saúde e, 

principalmente, de sua sexualidade, tendo em vista que a falta de atenção aos direitos 

reprodutivos da mulher refletem em limitações ao pleno exercício de seus direitos políticos e 

econômicos.14   
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 Outro ganho da conferência foi trazer a diferenciação entre direitos sexuais e 

reprodutivos15, sendo este, em resumo, o direito de decidir livremente sobre questões relativas 

à reprodução, e aquele, o direito de decidir livremente sobre sua sexualidade, além do 

reconhecimento destes como parte inalienável dos direitos humanos. 

 Oportuno ressaltar que os textos destas Conferências não são propriamente textos 

legais, todavia, eles configuram fontes do direito, servindo, assim, como parâmetro 

interpretativo por derivarem de um consenso entre Estados membros das Nações Unidas. 

Afinal não seria lógico um determinado Estado concordar em nível internacional com 

determinados preceitos e em seu ordenamento jurídico interno contrariá-los. 

  No cenário atual, cerca de 20 anos depois, os debates e os desdobramentos da 

Conferência do Cairo ainda se fazem atuais, principalmente, porque passado este tempo 

muitos países ainda não alcançaram as metas previstas no Plano de Ação.  

 Tendo em vista isso, passado o 20º aniversário da Conferência do Cairo, os Estados 

estão se reunindo novamente, por meio da Comissão sobre População e Desenvolvimento da 

ONU, para reafirmar os compromissos estabelecidos, bem como revisar o Programa de Ação 

do Cairo, tendo sido este encontro intitulado de Conferência Mundial sobre População e 

Desenvolvimento para Além de 2014.  O processo pretende ainda definir um conjunto de 

novas recomendações, e reunir todos os governos, instituições internacionais e setores da 

sociedade civil. A última reunião, 48º, ocorreu em 13 a 17 de abril de 2015 em Nova Iorque, e 

teve como principal tarefa identificar o conjunto de ações que permitirão a integração das 

questões populacionais da nova agenda de desenvolvimento sustentável pós 2015.16 A 49º 

reunião deverá ocorrer de 11 a 15 de abril de 2016. 

 A atualidade da Conferência do Cairo, bem como a sua necessidade de revisão é 

oportuna dada a polêmica que ainda hoje suas pautas representam. Há vinte anos atrás, por 

meio da conferência, o mundo assistia saltar à luz do dia inúmeros personagens até então 

relegadas ao mundo privado. A reprodução, a educação sexual, os direitos reprodutivos, os 

direitos sexuais, a sexualidade sem fins reprodutivos, a autodeterminação reprodutiva, a 
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necessidade do empoderamento feminino, a saúde reprodutiva, a saúde sexual, enfim uma 

série de questões que fizeram, fazem e farão Cairo ser atual.  

 A fala do Diretor Executivo do Fundo de População das Nações Unidas, Sr. 

Babatunde Osotimehin, proferida durante a 47º sessão da Comissão do Cairo para além de 

2014, elucida bem as conquistas destes últimos 20 anos e destaca o árduo caminho à ser 

percorrido:  

Houve grandes ganhos nos últimos vinte anos- a redução da pobreza, a educação das 
meninas, a mortalidade materna e infantil, o acesso aos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, a proteção aos direitos reprodutivos, 
e muitas outras áreas do Programa de Ação. No entanto estes ganhos mascaram 
desigualdades significativas e crescentes, que estão impedindo os mais vulneráveis, 
marginalizados e excluídos entre nos - especialmente mulheres e meninas - de 
realizar seus direitos humanos como afirmado pelas prospectivas do consenso de 
Cairo.17  

 Cumpre elucidar, ainda, que hoje o panorama mundial que influencia as políticas 

internacionais e nacionais de população e desenvolvimento é outro.  

 Atualmente, reconhece-se que a população mundial, hoje de maioria economicamente 

ativa, sofrerá um processo de envelhecimento, sendo este fenômeno especialmente  observado 

nos países em desenvolvimento.  

 Ademais aliado ao fenômeno de envelhecimento, surgem novas preocupações com a 

taxa de fecundidade da população, em um futuro próximo, ficar abaixo de sua taxa de 

reposição. Os gráficos abaixo descrevem de forma progressiva as taxas de fertilidade da 

população mundial, feita pela ONU18 
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 Apesar disso, o que se espera é que as conquistas dos últimos 20 anos, no tange aos 

direitos reprodutivos, não retrocedam frente aos eventuais ideais políticos derivados da 

dinâmica populacional. 

 

1.2 Direitos reprodutivos como direitos humanos:  titularidade e efetividade 
 

 Os direitos reprodutivos, como visto, garantem o exercício livre de todo o conteúdo 

inerente à reprodução humana. Sendo assim, é considerado direito subjetivo, pois cabe a cada 

indivíduo decidir, livre de qualquer coerção, discriminação ou violência, e com acesso aos 

meios e informações necessárias, sobre todos os aspectos de sua reprodução.  



 Esta concepção atual além de reconhecer os direitos reprodutivos como bem jurídico, 

estabelece novos modelos de intervenção na saúde reprodutiva e nas ações jurídicas, os quais 

agora devem ser pautados no respeito à dignidade da pessoa humana. Esta é a nova lógica que 

introduz os direitos reprodutivos no rol dos direitos humanos.  

 Isto posto, uma das principais características dos direitos reprodutivos é serem 

consagrados como direitos humanos. 

 Cumpre elucidar, antes de prosseguir nas demais análises inerentes aos direitos 

reprodutivos, a atual concepção de direitos humanos. 

 Os direitos humanos são direitos essenciais a todos os membros da espécie humana, 

tendo em vista que garantem que todo ser seja tratado com a dignidade que lhe é inerente 

(PORTELA, 2012, p.769)19. Estes direitos derivaram de uma construção histórica, pois, foram 

sendo formuladas e agregadas novas acepções a ele com o objetivo de atender às necessidades 

de cada época. 

 A concepção atual dos direitos humanos, intitulada de contemporânea, deriva da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. 

 Após a Segunda Guerra Mundial os esforços de reconstrução e de internacionalização 

dos direitos humanos culminaram na Declaração de 1948. Esta introduziu a concepção 

contemporânea destes direitos ao incorporar as noções de universalidade, indisponibilidade e 

indivisibilidade destes, conforme se vê dos fragmentos abaixo destacados do preâmbulo e do 

artigo I : 

Preâmbulo:  Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, (...) 
Artigo I: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade. 20 (grifo nosso)  

  

Posteriormente, a Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993 veio reiterar e 

ampliar as concepções da Declaração de 1948. Exemplo foi a atenção especial dada aos 

direitos das mulheres e meninas como titulares dos direitos humanos. Ressaltam-se alguns 

trechos importantes do documento: 

5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 
interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de 
forma global, justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora 
particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 

                                                           
19

 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado.  Editora Juspodivm, 2012 4º 
Edição. 
20

  Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em < http://www.dudh.org.br/wp-
content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acessado em 04.02.2016 



como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados 
promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam 
quais forme seus sistemas políticos, econômicos e culturais. 
18. Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e 
constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos universais. A plena 
participação das mulheres, em condições de igualdade, na vida política, civil, 
econômica, social e cultural nos níveis nacional, regional e internacional e a 
erradicação de todas as formas de discriminação, com base no sexo, são objetivos 
prioritários da comunidade internacional.21 (grifo nosso) 

  

Esta concepção de direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes é 

essencial para orientar a estruturação das categorias de direito, bem como as políticas 

públicas, pois, a intervenção proposta baliza-se na correlação entre os direitos humanos já 

consagrados - vida, liberdade, saúde, propriedade, igualdade -, com os novos direitos - meio 

ambiente, reprodução, sexualidade, paz - formando, assim, uma verdadeira teia apta a 

materializar ações efetivas em prol da dignidade da pessoa humana.  

 A superação da dicotomia antes existente entre os direitos civis e políticos e os direitos 

sociais e econômicos é um exemplo desta rede de direitos que se forma, pois, a visão que hoje 

se defende é a da progressão e de complementaridade dos direitos humanos, e não de 

antagonismos. Nesta linha, muitos criticam a visão estratificada dos direitos humanos quando 

agrupados em gerações, na medida em que acaba por insinuar a substituição de uma pela 

outra, e preferem adotar a nomenclatura dimensões dos diretos humanos.   

 Assim, dada as características acima elucidadas, o reconhecimento dos direitos 

reprodutivos como direitos humanos é fundamental para a reconstrução de toda a lógica dos 

direitos e obrigações que envolvem o seu exercício. 

 A dignidade da pessoa humana então é fundamento dos direitos humanos, sendo a 

condição de pessoa o único requisito para ser titular de direitos, tendo em vista a sua natureza 

universal. Apesar disso, o mero reconhecimento formal dos direitos não é suficiente para 

assegurar sua efetivação.  

Nesta linha, quanto aos direitos reprodutivos, o quadro é ainda mais grave por conta 

do tratamento histórico desigual conferido às mulheres, e a dificuldade da sociedade de 

compartilhar moralidades diferentes quando o assunto é o exercício da sexualidade, com ou 

sem fins reprodutivos. 

 Com base nesta reflexão, cabe apontar que a Conferência do Cairo reconheceu como 

sujeitos dos direitos reprodutivos não apenas casais, mas todos os indivíduos, 
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independentemente de seu estado civil, opção sexual, crença religiosa, cor, sexo, enfim, sem 

distinção de qualquer natureza.22 Esse fato representou um ganho pelo fato de, usualmente, 

pessoas que estivessem fora da estrutura de casal serem negligenciadas pelas políticas 

públicas relacionadas a sexualidade e a reprodução.  

Assim, ser titular de direitos não é apenas tê-los reconhecidos formalmente, mas, 

principalmente, ter meios de os exercer.  

Outro ponto que merece destaque é a dupla dimensão dos direitos reprodutivos. 

Conforme ressaltado anteriormente, a proteção dos direitos reprodutivos envolve direitos 

relativos à liberdade, autonomia e autodeterminação das funções reprodutivas, os quais 

correspondem, em última análise, aos direitos civis e políticos. De outro lado temos a 

proteção de direitos relativos à saúde, informação, educação, segurança, os quais 

correspondem aos direitos econômicos e sociais.  

Tradicionalmente estes direitos são classificados em gerações, sendo os direitos civis e 

políticos considerados de primeira geração, de marco individualista e de cunho negativo, por 

afirmarem-se, essencialmente, como direitos do indivíduo frente à ação estatal. Já os direitos 

econômicos e sociais são considerados como de segunda geração, derivados dos movimentos 

reivindicatórios sociais, e tidos como positivos por clamarem uma ação estatal frente às 

necessidades dos indivíduos.  

No que tange aos direitos reprodutivos o Estado tem então uma dupla função. A 

primeira é o dever de não interferir na vida reprodutiva das pessoas, a segunda é o dever de 

proteger e promover os meios necessários à efetivação desses direitos. 

 Os direitos reprodutivos possuem, portanto, duas vertentes diversas, porém, 

complementares. Por um lado, a dimensão individual que compreende ao livre exercício das 

escolhas reprodutivas, demandando a não interferência do Estado na regulação ou controle da 

reprodução, enquanto que, do outro lado, demanda por políticas públicas específicas que 

promovam esses direitos, políticas estas que dependem da ação estatal.   
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O fato de os direitos reprodutivos se apresentarem sob este duplo viés implica na 

complementaridade destes dois aspectos, não havendo que se falar em antagonismos ou 

questionamentos quanto corresponderem a direitos de primeira ou de segunda geração. 

Ademais, como já relatado, a visão mais coerente, e a qual se perfilha este trabalho, é a que 

compreende os direitos humanos, e, portanto, os direitos reprodutivos, em dimensões, ou seja, 

de maneira progressiva e complementar, fruto de uma construção histórica. 

A efetivação dos direitos reprodutivos, portanto, além de envolver o seu 

reconhecimento formal, demanda existência de meios capazes de assegurar o seu exercício 

substancial, uma vez que só assim o indivíduo será capaz de sentir-se titular desses direitos e, 

desta forma, mobilizar-se no sentido de efetivá-los em todas as instâncias da vida. 

1.3 Panorama dos direitos reprodutivos no Brasil. A reprodução assistida como uma 
questão. 
 

 No plano legal o Brasil historicamente adotou uma posição pró-natalista. Como 

exemplo desta política, destaca-se que já em meados do século XX a Consolidação das Leis 

Trabalhista-CLT acolhia a proteção ao direito de maternidade. Além disso, ainda na década de 

40 o Código Penal previa a proibição do aborto voluntário, exceto nos casos de estupro e de 

risco para a vida da mãe, previsão está, aliás, que até os dias de hoje se mantém. Ademais, a 

Lei de Contravenções Penais proibia o anuncio de processo ou de substância que  provocasse 

o aborto ou evitasse a gravidez. Este artigo da Lei de Contravenções Penais só viria ser 

alterado em 1979 com a retirada, somente, da proibição quanto ao processo ou substância para 

evitar gravidez.  

 Falar em direitos reprodutivos, como visto, significa, inevitavelmente, tocar na 

trajetória do movimento feminino, o que no panorama brasileiro não seria diferente. 

 Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento feminista tanto no Brasil quanto no plano 

internacional, impulsionados pela crescente participação da mulher no mercado de trabalho, 

articulou-se no sentido de desenvolver as pautas femininas, pleitos como igualdade de 

condições, autonomia, violência contra mulher, autodeterminação reprodutiva, dentre outras. 

As décadas de 60 e 70, portanto, representaram um marco para as bases de avanços dos 

direitos reprodutivos. 

 Na década de 80, o crescente processo de industrialização e urbanização e o aumento 

do número de mulheres ingressando no mercado de trabalho, foram fatores que ajudaram a 

impulsionar a demanda por meios de regulação da fecundidade. Somado a isso, em 1984 um 



grupo de feministas brasileiras retornam do I Encontro Internacional de Saúde da Mulher, 

realizado em Amsterdã. Neste encontro, conforme relatado no início deste capítulo, foi 

introduzido o termo direitos reprodutivos, em detrimento do conceito até então adotado de 

saúde da mulher, por trabalhar com uma pauta mais ampla das demandas femininas, não 

restritas apenas ao binômio mulher-maternidade.   

 Este período foi então marcado pela busca efetiva da igualdade de gênero, com 

destaque para os termos "violência contra a mulher" e "autodeterminação reprodutiva". Por 

óbvio, todos esses esforços teóricos e políticos desaguariam na definição dos contornos dos 

direitos reprodutivos.   

 Oportuno ressaltar que, desde meados da década de 70 e de 80, no âmbito das relações 

internacionais, muitos países, tal como os EUA, olhavam para países em desenvolvimento 

como o Brasil com olhos de preocupação em relação ao crescimento populacional.23 Por conta 

disso, neste período houve significativas aplicações de recursos externos no Brasil voltados 

para projetos de planejamento familiar, geridos por instituições privadas. Os principais 

métodos ofertados, além de contraceptivos, eram métodos irreversíveis, tais como 

esterilizações cirúrgicas e laqueaduras tubárias, os quais eram, curiosamente, dirigidos às 

camadas mais pobres da população. Somente anos depois, em 1991, por meio de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada no âmbito do Congresso Nacional, é que irá se 

concluir que a prestação desses insumos, por estes entes privados, se deu de maneira 

inadequada e sem as informações necessárias, além de terem se expandido, principalmente, 

sob as regiões mais pobres do país, tudo isso sem a fiscalização governamental.24     

 A partir da década de 80 então o discurso brasileiro passa a ser o de neutralidade 

política quanto à dinâmica populacional, recusando, assim, ingerências políticas sobre as 

metas demográficas. Esta foi, aliás, a posição levada pelo Brasil à conferência de Cairo. 

 Ademais, os anos 80 foram marcados pela luta da redemocratização, tendo as 

reivindicações das mulheres se esforçado especialmente durante este período de mudança para 

ganhar espaço e disseminar suas pautas. 
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 " No contexto das relações internacionais, vale destacar que, no ano de 1974, o Conselho de Segurança dos 
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de “serviços de planejamento familiar” voltados especialmente para as mulheres, no sentido de promover a 
igualdade com os homens no mercado de trabalho, educação, participação política, como condição para o 
recebimento de “apoio” econômico. O Brasil pertencia a um dos treze “países chaves” mencionados e recebeu 
apoio econômico americano." Ventura, Miriam. Direitos Reprodutivos no Brasil . UNFPA. p. 28. 2009 

 O documento referido da NSSM pode ser consultado no endereço http://nssm200.tripod.com/default.html 
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 BRASIL. Congresso Nacional. Relatório Final nº 2 de 1993 – CN, da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (Requerimento n.º 796/91-CN), Brasília, DF, 1993 



 Com a influência das Conferências realizadas no plano internacional, este novo 

discurso para a reprodução se consolida, baseado nos princípios do direito à saúde e no 

respeito à autonomia.  

 Todas essas mudanças proporcionariam em 1993 a substituição do Programa de Saúde 

Materno-Infantil, duramente criticado pelo movimento feminista brasileiro e pela reforma 

sanitária por centrar-se no binômio mãe-filho, pelo Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher, PAISM, o qual trouxe uma visão integrada de saúde, destacando a necessidade de 

atender as mulheres em todos as fases de sua vida. 

 Todos esses marcos foram fundamentais para a introdução, em 1988, na Constituição 

da redemocratização, dos preceitos necessários ao desenvolvimento dos direitos reprodutivos. 

 O texto da Constituição de 1988 é o marco jurídico da transição democrática do país. 

No que tange aos direitos reprodutivos, além da consagração dos princípios basilares da 

igualdade de gênero, da dignidade da pessoa humana, do direito de inviolabilidade da 

intimidade e da privacidade, trouxe transformações expressivas na defesa do direito ao 

planejamento familiar, definido em seu art. 226 § 7º nos seguintes termos:  

o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. 

 Sendo assim, apesar do ordenamento pátrio não utilizar textualmente o termo "direitos 

reprodutivos", a Constituição da República ao elencar em seu art. 226, parágrafo 7º, o direito 

ao planejamento familiar, amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, permitiu a 

introdução, ainda que de forma indireta, da temática dos direitos reprodutivos no ordenamento 

constitucional. 

 Ocorre que, somente anos depois, em 1996, é que o planejamento familiar veio a ser 

regulamentado por meio da Lei 9.263/96.  

 No art. 2º da referida lei, o planejamento familiar foi definido 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.". Ressalta-se, também, a redação 

do parágrafo único do referido artigo, o qual preleciona que: "É proibida a utilização das 

ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico", mostrando, assim, 

a proibição no ordenamento nacional da ingerência de questões políticas sobre os direitos 

reprodutivos. 



 A definição de planejamento familiar angariada pela Lei 9.263/96 é satisfatória e 

coaduna com os preceitos internacionais, pois garante o acesso às ações para homens, 

mulheres e casais, evitando, assim, deixar brechas que viessem legitimar os cuidados 

relacionados à sexualidade e à reprodução apenas no âmbito dos padrões heteronormativos.  

 Em seu art. 3º, a lei elenca o conjunto de ações que devem ser garantidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), tais como a assistência a concepção e a contracepção, o atendimento 

ao pré-natal, a assistência ao parto e ao puerpério, ao controle de doenças sexualmente 

transmissíveis, entre outros serviços de atenção integral à saúde reprodutiva.  

 Ocorre que, apesar de todas estas regulamentações terem fortalecido a luta pelos 

direitos reprodutivos no Brasil, quando vistas em conjunto, percebe-se que algumas propostas 

trazidas tanto pela Constituição Federal de 1988, quanto pela Lei 9.263/96, produziram 

lacunas, as quais merecem ser analisadas. Algumas dessas lacunas são: a atenção ao 

climatério, às questões relacionadas à reprodução assistida, aos procedimentos do parto 

humanizado, dentre outras. 

 O presente trabalho fez como opção de recorte a análise das lacunas decorrentes da 

ausência de legislação específica sobre a reprodução assistida. Vamos, primeiramente, 

compreender onde esta ausência se origina. 

 A Lei do Planejamento Familiar prevê em seu art. 5º que é dever do Estado, por meio 

do Sistema Único de Saúde, promover condições que assegurem o livre exercício do 

planejamento familiar, e no art. 9º estabelece que visando a este livre exercício serão 

oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos. 

A Lei 9.263/96 fala, portanto, em assistência à concepção, e, nesse sentido, entende-se 

incluídas as novas tecnologias reprodutivas.  

 Advém que, em detrimento desta previsão, não existe legislação específica 

disciplinando a reprodução assistida no Brasil, mas apenas regulamentação ética e sanitária. 

 Esta ausência de legislação específica sobre os procedimentos de reprodução assistida 

gera inúmeros problemas de insegurança jurídica quanto ao uso da técnica. Uma das 

principais tensões decorrentes deste fato é o problema da elegibilidade às técnicas de 

reprodução assistida, assunto que será trabalhado ao longo deste trabalho.  

1.4 Direitos reprodutivos e as tecnologias reprodutivas. Iniciando uma abordagem 
crítica.  
  



 Hoje, em detrimento de todas as mudanças ocorridas no mundo, as pessoas estão mais 

do que nunca conectadas com as ideias de autonomia, liberdade, igualdade, e desejando à luz 

dessas noções interpretar suas posições de sujeitos de direitos.   

 Essas mudanças também enfraqueceram os autodenominados costumes tradicionais. 

Como exemplos disso podemos destacar a politização do espaço doméstico e o 

empoderamento de grupos minoritários, dentre outros fatores.  Ocorre que, por outro lado, 

essas alterações alimentaram também fundamentalismos, os quais muitas das vezes reagem 

desta maneira por receio de perder seus espaços de discurso e consequentemente seu poder. 

 Em frente a este cenário uma constatação foi inevitável: as estruturas sociais e 

institucionais tradicionais - leia-se, principalmente, família e Estado-  se mostraram 

insuficientes para reconhecer e representar a pluralidade  de demandas que surgiram. 

  Ademais, constatou-se também que a visão de igualdade formal era insuficiente, pois, 

o tratamento geral e abstrato ao invés de igualar mascara as reais necessidades, tendo em vista 

que não enxerga as peculiaridades e particularidades. Com base nesta reflexão é que alguns 

sujeitos de direito passaram a exigir uma resposta diferenciada em busca de sua igualdade 

substancial.   

 Esta lógica refletiu, conforme narrado ao longo deste capítulo, nos direitos 

reprodutivos. Como visto, não há mais espaço para a reprodução ser vista como único papel 

da mulher, nem mesmo para associação obrigatória entre reprodução e prática sexual, pois 

uma pode existir sem a necessidade da outra. 

 Hoje, consolidar e ampliar os direitos reprodutivos requer a universalização de fato 

desses direitos, por meio do reconhecimento de todas as peculiaridades e complexidades que 

o envolve, significa, ainda, pensá-lo sob todo o seu viés, ou seja, para além do aspecto 

sanitário do direito à saúde reprodutiva, e cumulá-lo com o direito de participação na 

definição das políticas públicas reprodutivas, ou seja, se faz imperioso todo um conjunto de 

práticas democráticas. 

 Sendo assim, não basta o puro reconhecimento dos direitos reprodutivos, é necessário 

encontrar meios que viabilizem o seu exercício por todos os indivíduos. 

 Com base neste cenário que permeia os direitos reprodutivos é que se propõe a análise 

da reprodução assistida, isto é, pensá-la como um direito reprodutivo, e a partir disso analisar 

as implicações decorrentes desta premissa quanto ao acesso às suas técnicas.  



 

 

 

2 A REPRODUÇÃO ASSISTIDA COMO UM DIREITO? ACESSO ÀS SUAS 
TÉCNICAS 

2.1 Panorama da reprodução assistida no Brasil.  

2.1.1 O conceito de reprodução assistida e suas principais técnicas. 
 

 Inicialmente, é necessário definir o significado do termo reprodução assistida. 

Segundo CORREA e LOYOLA (2005) a expressão foi cunhada no campo da medicina 

reprodutiva para descrever o conjunto de técnicas para tratamento paliativo da infertilidade.  

 Na definição do Comitê Internacional para Monitoramento da Tecnologia Reprodutiva 

Assistida (ICMART) e da OMS, divulgada no Novo Glossário revisado da Terminologia das 

Técnicas de Reprodução Assistida (TRA)25, em 2009, os conceitos de reprodução 

medicamente assistida e de infertilidade são definidos como   

Reprodução medicamente assistida- reprodução obtida por meio da indução 
da ovulação, estimulação ovariana controlada, desencadeamento da ovulação, 
procedimentos de TRA, inseminação intrauterina, intracervical e intravaginal 
com sêmen do marido/parceiro ou doador,  
Infertilidade- doença do sistema reprodutivo definida pela falha de se obter 
gravidez clínica após 12 meses ou mais de coito regular desprotegido. 

   

Ocorre que a definição de infertilidade como requisito de acesso à reprodução assistida 

não é suficiente, pois o uso das tecnologias reprodutivas não se restringe aos casos 

medicamente caracterizados como patológicos, pois, dado o seu potencial transformador, 

pessoas sozinhas e casais homossexuais, por exemplo, também reivindicam sua utilização, 

dificultando, assim, a definição meramente médica.  Assim, conforme, será analisado neste 

trabalho, a definição de infertilidade segundo o discurso biomédico não é suficiente para 

abarcar todos os atores sociais envolvidos na questão.  
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  Disponível em <http://www.redlara.com/aa_portugues/glossario.asp>. Acesso em 19.02.2016. 



 As técnicas de reprodução assistida, RA, foram trazidas no Brasil pela iniciativa 

privada na década de 1980. Neste cenário, especialistas estrangeiros vinham para o Brasil para 

promover a capacitação na prática da RA. 

 Foram realizadas diversas tentativas de fertilização "in vitro" até que o nascimento da 

primeira brasileira fecundada em laboratório ocorresse em outubro de 1984. 

 Hoje, mais de trinta anos após este feito, apesar de tecnologicamente a reprodução 

assistida ter avançado, e a demanda pelos procedimentos ter aumentado, o uso da técnica 

continua carente de legislação e, essencialmente, nas mãos do setor privado.  

 De acordo com dados do Registro Latino Americano de Reprodução Assistida26, 

RedLara, nasceram 56.674 bebês no Brasil entre 1990 e 2012, por meio dos procedimentos de 

reprodução assistida. Esse número corresponde a 44,2% do total de bebês nascidos via 

reprodução assistida em toda a América Latina.27  

 Ressalta-se que, estes dados são baseados nos registros apenas das clínicas vinculadas 

à RedLara28, portanto, podemos supor que o número de crianças nascidas via RA durante este 

período é ainda maior. 

 No que tange aos dados oficias sobre RA no Brasil, temos também os registros do 

Sistema Nacional de Produção de Embriões, SisEmbrio29, criado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC, nº 

29/2008. De acordo com o oitavo relatório, referente ao ano de 2014, foram feitas 60.668 

transferências de embriões para pacientes que utilizaram técnicas de fertilização in vitro no 

país. Ocorre que, esse número também pode ser maior, pois, segundo informações do próprio 

SisEmbrio o universo estimado para os Bancos de Células e Tecidos Germinativos no Brasil, 

BCGTs, é de 130 estabelecimentos, sendo o número de bancos associados de 106.  
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  Esses dados podem ser consultados por meio do seguinte endereço eletrônico < 
http://www.redlara.com/PDF_RED/Situacao_atual_REDLARA_no_mundo.pdf>. Acesso em 11.02.2016. 
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  A Argentina é o segundo país da América Latina com o maior número de bebês nascimentos via RA. O 
percentual é de 20,3% em relação aos demais países latino-americanos, segundo dados da RedLara. Ademais, na 
Argentina os procedimentos e técnicas de RA foram regulados pela Lei 26.862 de 2013, a qual garantiu acesso 
integral aos procedimentos e às técnicas médicas de RA. 
28

 "A Rede Latino-americana de Reprodução Assistida (REDLARA) é uma instituição científica educacional, 
que agrupa mais de 90% dos centros que realizam técnicas de reprodução assistida na América Latina." 
Disponível em < http://www.redlara.com/aa_portugues/quem_somos.asp>. Acesso em 11.02.2016.  
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 "O Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio) é um sistema desenvolvido pela Anvisa, que tem 
como objetivo criar um banco de dados sobre a produção de células germinativas (oócitos) e embriões humanos 
armazenados nos Bancos de Células e Tecidos Germinativos-BCTGs, mais conhecidos como  clínicas de 
Reprodução Humana Assistida." Disponível em < 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/sanguetecidoorgaos> Acesso em 11.02.2016. 



 Para compreendermos melhor esses dados, precisamos contextualizar a reprodução 

assistia no Brasil, iniciando a análise pela definição das principais técnicas disponíveis no 

país. 

 As principais técnicas de RA são as seguintes: inseminação intrauterina (IIU) ou 

inseminação artificial (IA), a fertilização "in vitro" (Fiv) e a injeção intracitoplasmática 

(ICSI). Em geral a esses procedimentos são acrescidos estudos genéticos, tais como o 

diagnóstico pré-implantatório (DGI), a triagem de embriões, entre outros.  

 Neste ponto, cumpre ressaltar que, tendo em vista o objetivo do presente trabalho, não 

serão analisados os pormenores das técnicas de RA, tais como as tecnologias genéticas e 

cromossomiais. 

 A inseminação artificial é a técnica mais antiga e de baixa complexidade. Nela 

somente os gametas masculinos (espermatozoides) são manipulados em laboratório, e após 

são depositados, por meio de um cateter, no útero da mulher inseminada, apenas os 

espermatozoides com maiores chances de fertilização. A AI será homologa quando o sêmen 

utilizado for o do próprio parceiro sexual, e heteróloga quando for doado. 

 As outras duas técnicas, Fiv e a ICSI, são tidas como de alta complexidade, pois todo 

o processo de manipulação dos gametas (espermatozoide e óvulo) é realizado fora do corpo 

humano, ou seja em laboratório. 

 Na Fiv, assim como na IA, o sêmen é coletado via masturbação, todavia, quando há 

baixa contagem de espermatozoides, utiliza-se a técnica complementar ICSI. Nesta os 

espermatozoides são retirados diretamente do testículo por punção, ou seja utilizando-se uma 

fina agulha, sendo escolhidos, por meio de análise morfológica, somente o de melhor 

qualidade, o qual será injetado no óvulo maduro já preparado em laboratório. 

 Ocorre que, dada as maiores chances de sucesso a ICSI deixou de ser complementar à 

Fiv para se tornar o principal procedimento de RA.30 

 Quanto ao gameta feminino o processo de coleta é ainda mais invasivo. É necessário 

que ocorra uma hiperestimulação ovariana, com medicamentos hormonais, para que haja a 

produção de mais de um óvulo. Após o crescimento e amadurecimento desses óvulos é 

acompanhado minuciosamente por meio de ultrassonografias até que estejam no tamanho 

ideal para serem aspirados por uma fina agulha, sendo necessário o uso de anestesia geral ou 

local. 
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 Segundo a RedLara,do total de procedimentos realizados na América Latina de 1990 a 2013, 54,4% 
correspondem à ICSI.  



 Finalmente, após a extração, os melhores gametas são colocados em um tubo de 

ensaio, e quando chegam à fase de pré-embriões são transferidos para o útero. 

 

2.1.2 O histórico brasileiro. 

  

Após essa análise técnica dos procedimentos de RA, passa-se à contextualização da 

reprodução assistida no Brasil. Primeiro será analisada a atenção dada à infertilidade e a 

reprodução assistida nas principais políticas públicas de saúde, e posteriormente serão 

elencadas as principais regulamentações sobre a matéria. 

 No capítulo I do presente trabalho, foi relatado o contexto de desenvolvimento dos 

direitos reprodutivos. Como visto, no Brasil em 1984 foi lançado o Programa Assistência 

Integral à Saúde da Mulher, PAISM, em um período de redemocratização, consagrando-se 

como a primeira política nacional a dar efetividade à noção de saúde integral, pois articulou 

ações em resposta às diferentes necessidades femininas. 

 Ademais o PAISM, antes mesmo de Cairo, já reconhecia a contracepção como um 

direito à saúde, e não como uma solução para os problemas sociais (2011, SEQUEIRA). 

 No que toca aos aspectos da reprodução assistida, o programa alocou a esterilidade, 

usada como sinônimo de infertilidade, em último lugar na relação de problemas de saúde 

listados. Sendo assim, apesar de haver o reconhecimento do pouco acesso da população aos 

tratamentos e investigações de esterilidade, este não foi tratado como um problema de saúde 

pública fundamental, conforme se vê deste trecho em destaque:  

Finalmente, sabe-se que só uma pequena parcela da população tem acesso a serviços 
de pesquisa e tratamento da esterilidade conjugal. Ainda que não seja um problema 
fundamental de saúde pública assume dimensões graves no âmbito familiar, cultural 
e social, precisando, portanto, de atenção dos serviços de saúde. (p.13) Assistência 
Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática, MS, 1984. 
(...) 
Desenvolver atividades de regulação da fertilidade humana, implementando 
métodos e técnicas de planejamento familiar, diagnosticando e corrigindo estados de 
infertilidade (…) Identificação, mediante anamnese, e referência em nível de 
complexidade superior dos casos de infertilidade conjugal, para diagnóstico e 
terapêutica. Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática, 
MS, 1984 

  

Percebe-se que a preocupação com a infertilidade já era algo incipiente na época. 

Ademais, as técnicas de reprodução assistida começam neste momento a despontar no país 

com a divulgação do nascimento do primeiro bebê de proveta brasileiro em outubro de 1984. 

 Posteriormente, com a inclusão na Constituição Federal de 1988, no art. 226 parágrafo 

7º, do direito ao planejamento familiar, consideram-se legitimados no âmbito constitucional 



os direitos reprodutivos, pois ainda que não expressos textualmente, o seu fundamento 

normativo e axiológico está presente por meio do reconhecimento do direito ao planejamento 

familiar. 

  Sendo assim, o art. 226, parágrafo 7º da CRFB ao dispor sobre o direito ao 

planejamento familiar, amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

maternidade responsável, permitiu a introdução, ainda que de modo reflexo, da autonomia 

reprodutiva no sistema jurídico-constitucional, sendo, mais tarde, complementado pela Lei nº 

9.263/96.  

 Cumpre destacar que, também neste período, a instituição do Sistema Público de 

Saúde (SUS) através da Lei 8.080/90, proporcionou as diretrizes necessárias à estruturação 

procedimental dos cuidados em saúde pública no país. 

 Ademais, cumpre ressaltar que no âmbito internacional, como visto, o Programa de 

Ação de Cairo, além de conceituar os direitos reprodutivos, delimitou os termos de saúde 

reprodutiva como sendo um bem-estar completo em todos os aspectos relacionados ao sistema 

reprodutivo, implicando, assim, na capacidade de se reproduzir e na liberdade de decidir se, 

quando e quantas vezes o fazer. De acordo com este conceito, pode-se depreender que 

“capacidade de se reproduzir” significa ter acesso aos recursos necessários para viabilização 

dos direitos reprodutivos, isto implicaria ter acesso aos recursos materiais, técnicos e 

informacionais. Ocorre que, o documento não problematizou a questão das pessoas que por 

razões médicas ou sócio-culturais, não tenham capacidade plena de se reproduzir, no sentido 

estrito da palavra, as quais, por isso, seriam consideradas “sem saúde reprodutiva” (2011, 

SEQUEIRA).  

 A prevenção e o tratamento da esterilidade só vão aparecer no Programa do Plano de 

Ação do Cairo no item 7.6 da lista de cuidados primários que todos os países devem 

promover, o qual se segue: 

7.6 Todos os países devem o mais cedo possível e não depois de 2015, envidar 
esforços para tornar acessível, por meio de um sistema primário de assistência à 
saúde, a saúde reprodutiva a todos os indivíduos em idades adequadas. A 
assistência à saúde reprodutiva, no contexto de uma assistência primária à saúde, 
deve incluir inter alia: aconselhamento, informação, educação, comunicação e 
serviços de planejamento familiar; educação e serviços de assistência pré-natal, de 
parto seguro e de assistência pós-natal; prevenção e o devido tratamento da 
esterilidade; aborto como especificado no parágrafo 8.25, inclusive a prevenção do 
aborto e o tratamento de suas seqüelas; tratamento de infecções do aparelho 
reprodutivo e informação, educação e aconselhamento, conforme a necessidade, 
sobre a sexualidade humana, saúde reprodutiva e paternidade responsável. Devem 
estar sempre disponíveis, conforme a necessidade, os referidos serviços de 
planejamento familiar e de diagnóstico e tratamento de complicações de gravidez, 
parto e aborto, esterilidade, infecções do aparelho reprodutivo, câncer de mama e 
cânceres do sistema reprodutivo, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive 



HIV/AIDS. Efetivos desestímulos de práticas prejudiciais, como a mutilação 
genital feminina, devem ser parte integral da assistência à saúde, inclusive de 
programas de assistência à saúde reprodutiva.” Programa do Plano de Ação do 
Cairo de 1994. (grifo nosso) 

  

Como se vê, não há nenhuma reflexão que potencialize as discussões sobre o 

significado da infertilidade na vida de homens e mulheres.  Por fim, as demais citações do 

termo “infertilidade” no documento estão relacionadas com as complicações das DST’S. 

 No documento da Plataforma de Pequim não há menção sobre as temáticas da 

infertilidade e da reprodução assistida. 

 Assim, apesar dos avanços já mencionados obtidos nas Conferências de Cairo e 

Pequim, as demandas relativas à concepção e à infertilidade ficaram obscurecidas, e uma 

possível justificativa para isso é que desnaturalizar o papel social da mulher como 

reprodutora, para que ela ocupasse outros espaços, era uma reivindicação do atuante 

movimento feminista durante as conferências.  

 Futuramente, no Brasil com a Lei 9.263/96, o planejamento familiar, antes previsto só 

na CRFB, foi concebido de forma mais ampliativa, pois, não só tratou das ações de controle 

da fertilidade, como foram contempladas também as demandas reprodutivas conceptivas, o 

que, por conseqüência, desaguou na responsabilidade do Estado de estruturar serviços de 

saúde que abordassem a infertilidade e oferecessem as tecnologias de reprodução humana 

assistida no SUS (2011, SEQUEIRA). 

 Já no ano de 2004, diante da ausência de políticas de saúde voltadas ao enfoque na 

diversidade das mulheres, o Ministério da Saúde elabora a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, PNAISM, o qual reconheceu diversas lacunas apontadas no 

capítulo anterior em relação ao planejamento familiar, tais como a atenção ao climatério, 

infertilidade e reprodução assistida, saúde mental etc. Além disso, o PNAISM enfatizou as 

especificidades de saúde de alguns grupos populacionais como as lésbicas, indígenas, negras, 

mulheres presas.  

 No que toca à infertilidade e reprodução assistida, elas são abordadas no documento 

quando este faz referência às mulheres lésbicas e as pessoas vivendo com HIV. Quanto às 

primeiras é ressaltado que o “acesso à inseminação assistida na rede SUS, que deve incluir na 

clientela-alvo as mulheres lésbicas que desejam exercer o direito à maternidade 

voluntária”31, já quanto aos portadores de HIV é estabelecido a meta de implantação de 
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centros de referência para assistência à infertilidade dos casais portadores do vírus. Estes 

foram, portanto, os únicos sujeitos explicitamente citados no uso destas tecnologias na 

referida política. 

 Em 2005, com os avanços angariados, o Ministério da Saúde lança a Política Nacional 

de Direitos Sexuais e Reprodutivos32, na qual reafirma o compromisso em promover os 

direitos sexuais e reprodutivos. Esta política foi estruturada em três eixos: a ampliação da 

oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis, a melhoria do acesso à esterilização cirúrgica 

voluntária e a introdução da reprodução humana assistida pelo SUS (2011, SEQUEIRA). Este 

último eixo acabou por cominar na elaboração no mesmo ano, por meio da portaria ministerial 

nº 426/2005, da Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida33, a 

qual previa a assistência a casais inférteis e aos portadores de doenças infecto-contagiosas, 

através de uma linha de cuidados integrais com a articulação de vários níveis de atenção.  

 Apesar desta política ter afirmado o compromisso com a atenção em reprodução 

assistida pelo SUS, poucas medidas foram tomadas, e já em 2009, a mesma veio a ser 

revogada pela portaria 2048/200934, a qual aprovou o novo regulamento do SUS. 

 Advém que, a portaria 2048/2009, apesar de ter revogado a portaria nº 426/2005,  

incorporou o seu teor ao incluir em seu anexo, no capítulo III, seção IV, Subseção IV, os arts. 

305/310 referentes ao tema "Da Reprodução Assistida". Sendo assim, a Política Nacional de 

Atenção Integral a Reprodução Humana Assistida não foi revogada, encontrando-se em vigor, 

conforme se concluí da leitura do art. 305: 

Art. 305. A Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana 
Assistida, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, será implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

 Segundo o Regulamento do Sistema Único de Saúde, anexo à resolução 2048/2009, a 

Política Nacional de Atenção Integral a Reprodução Humana Assistida deve ser 

implementada pelo SUS em todos as unidades federadas e respeitadas as competências dos 

entes estatais, através de uma articulação entre o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais 

de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, permitindo, assim, a organização de uma linha 

de cuidados integrais, o que inclui a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação no 

tratamento da infertilidade. 
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 Ocorre que, nesta política são previstos como destinatários casais inférteis ou pessoas 

que viessem a se beneficiar desse recurso para o controle da transmissão vertical ou horizontal 

de doenças. Sendo assim, a política prevê a assistência apenas para as hipóteses de 

infertilidade medicamente definidas. Não foram incluídos, portanto, as situações de ausência 

de filhos sem decorrência médica, como o caso dos homossexuais, pessoas solteiras, entre 

outras, o que leva a interpretação do não reconhecimento dos direitos reprodutivos para estes, 

pois muitos usuários dependem exclusivamente do SUS para serem assistidos (2014, 

ALFANO). Segue abaixo excelente comentário sobre as consequências desta não 

incorporação: 

Na portaria, a invisibilidade política das dimensões sociais e culturais implicadas no 
acesso da atenção em reprodução humana assistida ameaça os preceitos 
constitucionais e os princípios do SUS. Incorporar essas dimensões contribuiria para 
a consolidação dos compromissos assumidos em face dos direitos reprodutivos das 
pessoas, independente de sua condição socioeconômica, orientação sexual, estado 
conjugal, raça, cor, e outras características que se façam presentes (Sequeira, 2011, 
p.107). 
 

 Hoje o panorama da reprodução assistida no Brasil é a crescente demanda versus, 

majoritariamente, serviços oferecidos pela rede privada. No que toca a rede pública, poucos 

são os centros que oferecem os serviços de RA em sua integralidade, sendo oferecidos, muitas 

das vezes, apenas os procedimentos mais simples, ou até mesmo, que o paciente arque com 

parte dos custos. Em pesquisa feita por Alfano (2014; p. 72) é relatado exatamente esta 

situação: 

Em comum, os serviços públicos listados até agora têm dificuldade em oferecer 
integralmente os tratamentos de infertilidade. Muitas vezes, faltam equipamentos 
diagnósticos, materiais adequados para inseminação de boa qualidade, instalações 
físicas apropriadas, equipes profissionais multidisciplinares, entre outras 
dificuldades que se apresentam como verdadeiros desafios para a efetivação do 
acesso à RA pelo SUS. Na maioria dos casos, os próprios usuários devem custear os 
exames e medicamentos necessários para os procedimentos de IIU ou de Fiv; ou, 
quando os medicamentos são disponibilizados gratuitamente, os serviços enfrentam 
atrasos nos seus repasses aos usuários. Com isso, há também atrasos nas filas de 
espera pelo tratamento, deixando as pacientes cada vez mais ansiosas e com 
expectativas potencializadas por não saberem, ao certo, quando (ou se) serão 
chamadas pelos serviços. (ALFANO, 2014. p.72) 
 

 Segundo Alfano (2014), conforme levantamento por esta realizado35, existem 13 

serviços de saúde (públicos ou filantrópicos) que oferecem, teoricamente, tratamento gratuito 
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em RA no país. Todavia a referência mais segura que se tem sobre os serviços de RA 

oferecidos pelo SUS é com base na portaria nº 3.149/2012 do Ministério da Saúde, 

complementada posteriormente pela portaria nº 1.397/2012, as quais distribuíram os recursos 

financeiros entre os serviços de RA no âmbito do SUS: 

 

FIGURA 3 DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE SERVIÇOS DE 
RA NO ÂMBITO DO SUS 

  

Fonte: BRASIL. Portaria no 3.149/GM/MS, 2012. 

 
Fonte: BRASIL. Portaria nº 1397/GM/MS, 2012 

 

 Lembrando que, segundo informações do SisEmbrio existem 106 centros de 

reprodução assistida no Brasil a ele vinculados, caracterizando, assim, a discrepância quando 

comparados com o número de serviços disponibilizados pelo SUS. 

 Ademais, apesar de não existirem dados consolidados da demanda pelas técnicas de 

reprodução assistida, estima-se que no Brasil exista um grande número de pessoas em busca 

do auxílio desta tecnologia. Diversas pesquisas (SOUZA, 2014; MAKUCH, 2012; 

                                                                                                                                                                                     
de informações obtidas em sites e reportagens101 sobre a temática. Teoricamente porque, mesmo entre os 
especialistas entrevistados, pairam incertezas sobre quais serviços estariam, de fato, oferecendo os 
procedimentos de alta complexidade em RA, ainda mais de forma gratuita." 



ALFANO,2014)36 indicam uma média de 3 milhões de mulheres inférteis no Brasil que 

dependeriam diretamente do SUS. Número este que pode ser maior ainda tendo em vista a 

infertilidade masculina e, também, as pessoas que recorreriam às técnicas de RA por outras 

razões que não a infertilidade medicamente definida. 

 Outro fator que corrobora a existência de uma crescente demanda pelas técnicas de RA 

é a queda na taxa de fertilidade no Brasil. Segundo o IBGE, no senso demográfico realizado 

em 201037, a fecundidade feminina vem caindo rapidamente, por exemplo, em 1960 a taxa era 

de 6,0 filhos por mulher, e em 2010 passou para 1,90 filho por mulher, situando-se abaixo do 

nível de reposição (valor que garante a substituição das gerações) de 2,1 filhos. As principais 

razões para esta queda, segundo o senso, são a difusão dos padrões de consumo, somado ao 

custo de se manter um filho, o envelhecimento populacional, a disseminação de práticas 

contraceptivas, a entrada da mulher no mercado de trabalho e o adiamento da procriação para 

depois dos 30 anos, o que pode acarretar, tendo em vista os limites biológicos, nos problemas 

de fertilidade, fato este que leva ao apelo de alguns às técnicas de RA. 

 Quanto às regulamentações médicas sobre os procedimentos de RA, desde a década de 

90 o Conselho Federal de Medicina, CFM, estabeleceu normas éticas para utilização das 

técnicas de reprodução assistida. A primeira resolução foi a de nº 1.538 editada em 1992. De 

lá para cá esta resolução foi reeditada diversas vezes, sendo a resolução nº 2.121, editada no 

ano de 2015, a atual. 

 Existem diversos pontos desta resolução que merecem uma análise mais detida. 

Principalmente, tendo em vista o objetivo deste trabalho de analisar os requisitos de 

elegibilidade às técnicas de RA, esta análise, todavia, será realizada no capítulo seguinte, dada 

a profundidade que esta reflexão demanda.  

 No que toca às normas sanitárias, temos como marco a Lei de Biossegurança de nº 

11.105 editada em 2005. A referida lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. 

Especificamente quanto à reprodução assistida, a lei permite em seu art. 5º a utilização das 
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células tronco, obtidas por meio dos embriões derivados dos procedimentos de fertilização in 

vitro, em pesquisas e terapias, bem como proíbe a comercialização de gametas. 

 Cumpre ressaltar que o art. 5º da referida lei já foi objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ADI, nº 351038, julgada em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal, STF. 

Na oportunidade, a corte decidiu pela constitucionalidade da utilização dos embriões 

derivados da fertilização in vitro em pesquisas e terapias, sob o argumento central de que as 

pesquisas com células-tronco não caracterizariam aborto. Segue importante trecho da decisão 

no que toca o direito de autodeterminação reprodutiva do casal de optar pelos procedimentos 

de fertilização in vitro, e pela não obrigatoriedade da inseminação de todos os embriões 

derivados desta técnica no corpo da mulher: 

V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE, AO 
PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por uma 
descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade individual que a 
própria Constituição rotula como "direito ao planejamento familiar", fundamentado 
este nos princípios igualmente constitucionais da "dignidade da pessoa humana" e da 
"paternidade responsável". A conjugação constitucional da laicidade do Estado e do 
primado da autonomia da vontade privada, nas palavras do Ministro Joaquim 
Barbosa. A opção do casal por um processo "in vitro" de fecundação artificial de 
óvulos é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse 
casal o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões 
eventualmente formados e que se revelem geneticamente viáveis. O princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana opera por modo binário, o que propicia 
a base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução 
assistida que incluam a fertilização artificial ou "in vitro". De uma parte, para 
aquinhoar o casal com o direito público subjetivo à "liberdade" (preâmbulo da 
Constituição e seu art. 5º), aqui entendida como autonomia de vontade. De outra 
banda, para contemplar os porvindouros componentes da unidade familiar, se por 
eles optar o casal, com planejadas condições de bem-estar e assistência físico-afetiva 
(art. 226 da CF). Mais exatamente, planejamento familiar que, "fruto da livre 
decisão do casal", é "fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável" (§ 7º desse emblemático artigo constitucional de nº 226). 
O recurso a processos de fertilização artificial não implica o dever da tentativa de 
nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal 
dever (inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com o próprio instituto do 
"planejamento familiar" na citada perspectiva da "paternidade responsável". 
Imposição, além do mais, que implicaria tratar o gênero feminino por modo 
desumano ou degradante, em contrapasso ao direito fundamental que se lê no inciso 
II do art. 5º da Constituição. Para que ao embrião "in vitro" fosse reconhecido o 
pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a um útero. 
Proposição não autorizada pela Constituição. 
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Um ano depois da edição da Lei de Biossegurança a ANVISA editou duas medidas 

resolutivas, a RDC nº 33/2006 que aprovou o regulamento técnico para o funcionamento dos 

já mencionados Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTG), e posteriormente a 

também já mencionada resolução nº 29/2008, a qual além de aprovar o regulamento técnico 

para o Cadastramento Nacional dos BCTG , instituiu o SisEmbrio.  

 Apesar destas previsões a reprodução assistida no Brasil carece de uma legislação 

federal que regulamente a forma de acesso às técnicas e os procedimentos em todos os seus 

aspectos. 

 Existem desde 1990 vários projetos de Lei, PL, em trâmite no Congresso Nacional 

sobre a regulamentação da RA. O mais importante deles é o PL Nº 1.184/2003, o qual já foi 

aprovado pelo Senado Federal e enviado para deliberação da Câmara dos Deputados, onde 

encontra-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ.  

 Ao PL nº 1.184/2003 estão apensados (em tramitação conjunta) outros 15 PLS. A 

redação do referido projeto de lei é considerada restritiva, pois proíbe a gestação de 

substituição, a doação de óvulos, entre outros aspectos. No cenário atual, o PL aguarda 

parecer da CCJ, a qual no final do ano de 2015 convocou uma audiência pública para debater 

diversos pontos polêmicos do projeto. 

  No próximo capítulo será feita uma analise pormenorizada do PL 1.184/2003, com o 

objetivo principal de observar as previsões quanto aos critérios e formas de acesso às técnicas 

de reprodução assistida.  

 Em resumo, o panorama que a reprodução assistida se apresenta hoje no Brasil é de 

uma técnica cara, onde seu acesso é, majoritariamente, exclusivo aos que possuem poder 

aquisitivo para demandar pela técnica, e onde a falta de legislação específica ajuda a criar um 

ambiente onde só alguns tem legitimado o seu direito ao planejamento familiar, seja pela já 

mencionada falta de recursos, seja pelo acesso moldado por critérios que se pautam em 

normas morais de reprodução social. Desta forma, está a reprodução assistida consagrada no 

Brasil como um direito?   

2.2 Reprodução assistida como um direito?  
  

 A compreensão do reconhecimento da reprodução assistida como um direito perpassa 

pela reflexão da existência do direito à procriação39 no ordenamento pátrio. 
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 Primeiramente, cumpre relembrar, que os direitos reprodutivos foram reconhecidos 

como direitos humanos no plano internacional, por meio dos documentos internacionais já 

referidos, e como direitos fundamentais no plano constitucional nacional40, quando, o 

constituinte consagrou o direito ao planejamento familiar no art. 226 parágrafo 7º, e, portanto, 

manifestou claramente o seu desejo pelo reconhecimento dos direitos reprodutivos ao 

introduzir a autonomia reprodutiva no sistema jurídico constitucional.  

Art. 226 (...)§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 

 Neste ponto cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico constitucional pátrio 

consagrou o conceito materialmente aberto de direitos fundamentais41, conforme se vislumbra 

da leitura do parágrafo 2º do art. 5º, o qual prevê a possibilidade do reconhecimento de 

direitos fundamentais que não estejam previstos de forma expressa. Estes direitos 

fundamentais, como ressalta UCHÔA(2012), podem decorrer do regime e dos princípios 

constitucionais, bem como dos tratados internacionais. 

 Desta forma, como já ressaltado, a fundamentação constitucional dos direitos 

reprodutivos não se esgota no art. 226 parágrafo 7º da constituição. Outra sistemática é 

convocada ao auxílio da legitimação constitucional dos direitos reprodutivos: a invocação dos 

princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a 

inviolabilidade da intimidade, o direito à saúde, entre outros.  

 Assim, em resumo, os direitos reprodutivos se constituem como o direito de todo 

indivíduo de decidir, com acesso aos instrumentos e informações necessárias, sobre todos os 

aspectos do seu sistema reprodutivo, no qual se inclui a reprodução, seja a natural, ou a 

medicamente assistida. 

 Não existe previsão expressa a um direito à procriação no ordenamento jurídico 

brasileiro, todavia, apesar da ausência de regulamentação constitucional expressa neste 

sentido, este direito pode ser inferido de outras normas e princípios constitucionais. 

                                                                                                                                                                                     
tardia e Reprodução Assistida: os limites do direito ao planejamento familiar no ordenamento jurídico 
brasileiro. Revista de Direito Privado, v.33. p. 94-112, 2013.  
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 A primeira fundamentação para existência de um direito à procriação decorre dos 

direitos reprodutivos, que, como visto, foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da previsão constitucional que reconhece e garante o direito ao planejamento 

familiar. 

  A Lei do Planejamento Familiar, Lei 9.263/96, complementou o art. 226, parágrafo 7º 

da constituição, e dispõem em seu art. 2º que: 

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. (grifo 
nosso) 

 Como visto, tanto a constituição federal como a Lei 9.263/96 ao conceder ao casal o 

direito ao livre planejamento familiar concedeu também o direito à procriação, como um dos 

instrumentos à efetivação deste, pois estabeleceu que o planejamento familiar se constituiria 

como um conjunto de ações onde estaria garantido o direito igualitário de constituição 

limitação ou aumento da prole. 

  Acontece que, o direito ao planejamento familiar, e por conseguinte o direito à 

procriação, se manifestam tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo, pois, quanto 

ao primeiro não cabe ao Estado interferir na liberdade de planejamento familiar, ao passo que, 

quanto ao segundo aspecto, cabe ao Estado fornecer os meios necessários ao planejamento 

familiar. Esta reflexão, por certo, coaduna com a explicação fornecida no primeiro capítulo do 

presente trabalho de que os direitos reprodutivos congregam tanto aspectos dos direitos 

individuais quanto aspectos dos direitos coletivos. 

 Seguindo este raciocínio, temos que as técnicas de reprodução assistida estão incluídas 

nos meios necessários a serem disponibilizados pelo Estado para o exercício livre do 

planejamento familiar, conforme se depreende da leitura do art. 9º da Lei 9.263/96: 

  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. 
(grifo nosso) 

 Sendo assim, dentro dos métodos de concepção aceitos, por certo, estão incluídas as 

técnicas de reprodução assistida, visto que a concepção pode se dar pelo método natural, ou 

com o auxílio das técnicas de reprodução. 

 Desta forma, estão incluídas no conceito de planejamento familiar dois aspectos: 

primeiro o direito de utilizar os meios de contracepção, e de outro lado, o direito de procriar 

pelo meio natural, ou por meio da reprodução assistida (técnicas de concepção).  



 Cumpre ressaltar que, da mesma forma que o direito ao planejamento familiar não é 

absoluto, e conforme a previsão constitucional deve ser fundamentado no respeito à dignidade 

da pessoa humana e na paternidade responsável, o direito à procriação também não será 

absoluto, funcionado como parâmetro para este, além do já referido princípio da dignidade da 

pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança a ser concebida, afinal, este 

também é sujeito de direitos e não pode ser "coisificado".  

 Existem, todavia, outras disposições constitucionais que servem de fundamentação 

para existência do direito à procriação, são elas: o direito à liberdade e o direito à saúde. 

 Quanto ao direito à liberdade, consagrado no caput do art. 5º da constituição, tem-se 

que este reforça o direito à procriação, pois assenta-se na autodeterminação do casal de 

decidir ou não procriar, afinal, o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Sendo 

assim, cabe a cada indivíduo, ou ao casal, definirem se desejam ou não ter filhos, bem como 

quando, como e quantos, restando ao Estado o dever de respeitar este direito e de assegurar à 

sua efetivação por meio de uma política de reprodução pautada no respeito à saúde sexual e 

reprodutiva. 

  O direito à saúde também funciona como um dos alicerces ao direito à procriação. 

Hoje o conceito de saúde se apresenta, segundo posicionamento adotado pela OMS, como um 

bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou de enfermidade. 

 Neste sentido a Conferência do Cairo incorporou o conceito de saúde reprodutiva 

definido pela OMS em 1988:  

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 
em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as suas funções 
e processos, e não de mera ausência de doença ou enfermidade. A saúde 
reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura 
e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre 
quando e quantas vezes deve fazê-lo. Implícito nessa última condição está o direito 
de homens e mulheres de serem informados e de terem acesso a métodos 
eficientes, seguros, permissíveis e aceitáveis de planejamento familiar de sua 
escolha, assim como outros métodos de regulação da fecundidade, de sua escolha, 
que não sejam contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de saúde 
que deem à mulher condições de atravessar, com segurança, a gestação e o parto e 
proporcionem aos casais a melhor chance de ter um filho sadio. Em conformidade 
com a definição acima de saúde reprodutiva, a assistência à saúde reprodutiva é 
definida como a constelação de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a 
saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo problemas de saúde 
reprodutiva. Isso inclui também a saúde sexual, cuja finalidade é a intensificação das 
relações vitais e pessoais e não simples aconselhamento e assistência relativos à 
reprodução e a doenças sexualmente transmissíveis. (grifo nosso) 

 Sendo assim, da leitura deste conceito, infere-se que a reprodução humana faz parte do 

conceito de saúde reprodutiva, e portanto, da própria noção de saúde. Ademais, é a 

infertilidade considerada como um problema de saúde, e, assim sendo, os meios terapêuticos 



de acesso ao enfrentamento deste problema devem ser disponibilizados sob pena de ofensa ao 

direito fundamental à saúde.   

 Neste sentido SARTORI (2015) defende que o direito de procriar é privado, todavia, 

quando a pessoa ou o casal, detentor deste direito, não consegue gerar, pela sua saúde não 

reunir as condições desejáveis, cabe ao Estado assegurar a efetividade deste direito, sendo, 

para a autora, neste aspecto, o direito à reprodução assistida um direito fundamental de saúde 

coletiva. 

 No Brasil, o direito à saúde está consagrado como direito fundamental, tanto no art. 5º 

como no art. 196 da constituição federal. Além disso, adota-se, como visto, o sistema público 

de saúde brasileiro, representado na figura do SUS, o qual garante o acesso universal e 

igualitário e, portanto, integral à saúde.  

 Ocorre que, quanto à reprodução assistida, conforme já analisado, apesar da existência 

da Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida, poucos são os 

centros públicos de saúde que dispõe de meios de assegurar este acesso, ficando a maior parte 

dos procedimentos de RA nas mãos do setor privado. Este fator leva a um dos critérios de 

elegibilidade hoje presentes no acesso à técnica, no caso o econômico, e também ao 

acionamento do poder judiciário para a efetivação deste direito, matérias estas que serão 

analisadas ainda neste capítulo.   

 Em resumo, a afirmação da autonomia reprodutiva dentro do ordenamento jurídico, 

mesmo que de forma indireta, e o reconhecimento do aspecto conceptivo (positivo) do direito 

ao livre planejamento familiar fundamentam a existência de um direito à procriação. 

 Neste sentido o STF quando do julgamento da já referida ADI nº 3510 reconheceu que 

a decisão de ter filhos pelos métodos de reprodução assistida seria um direito implícito de 

matriz constitucional, baseado na autonomia da vontade e no direito ao livre planejamento 

familiar.  

 Visto isso, pode-se concluir pela existência de um direito à procriação no ordenamento 

pátrio, e por conseguinte, do direito de recurso às técnicas de reprodução assistida para que, 

assim, se assegure o livre direito ao planejamento familiar em todos os seus aspectos, quais 

sejam, o direito de se reproduzir ou não, a liberalidade do indivíduo ao formular essas 

escolhas, e o direito fundamental à saúde, tendo em vista todos os aspetos de saúde 

reprodutiva. Em decorrência disso, por lógica, estarão efetivados também os direitos 

reprodutivos. 

 Resulta que, apesar do reconhecimento formal da existência do direito de recurso às 

técnicas de reprodução humana assistida, no aspecto prático, o seu acesso, via de regra, não 



tem ocorrido de maneira fácil, haja vista os critérios de elegibilidade quanto ao uso da técnica.  

Este fato tem levado, por conseguinte, ao desrespeito dos direitos reprodutivos, questões estas 

que serão abordada a seguir. 

 

2.3 Elegibilidade, monoparentalidade e homossexualidade: a reprodução assistida à 
serviço de uma heteronormatividade? 
 

 Uma vez reconhecido o direito à utilização das técnicas de reprodução assistida uma 

questão se impõe: este direito se estende às pessoas solteiras e aos homossexuais? 

 De plano, cumpre responder de forma positiva ao presente questionamento, pois, o 

projeto parental não é uma prerrogativa do casal heterossexual, conforme preconiza o art.2º  

da Lei do Planejamento familiar: 

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. (grifo 
nosso) 

  

Ocorre que, apesar disso as pessoas solteiras e os casais homossexuais ainda não são 

em determinados casos vistos como sujeito de direito, e no que tange aos direitos 

reprodutivos, e em específico à realização de seu projeto parental por meio da RA, não tem 

sido diferente. 

 Em princípio, cumpre elucidar que o ordenamento jurídico constitucional reconhece a 

família monoparental como entidade familiar: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 

 A união estável homoafetiva também foi reconhecida e qualificada como unidade 

familiar pelo STF quando do julgamento em cessão conjunta, e com efeitos erga omnes, da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277-DF42 e da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 132-DF43. 

 Sendo assim, seja a família monoparental, seja a formada pelo vínculo heterossexual, 

ou homoafetivo, as prerrogativas serão as mesmas. 
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 Cumpre narrar que, outrora o desejo de filhos era consequência lógica do casamento, 

ao passo que hoje o desejo de filhos está atrelado a um projeto de vida, e, portanto, à 

autonomia reprodutiva das pessoas, fato este que, por certo, tem sido facilitado com as 

técnicas reprodutivas para aqueles que vislumbram algum tipo de problema para realização do 

seu projeto parental. 

 Ora, tendo em vista o reconhecimento jurídico tanto da família monoparental, quanto 

da união estável homoafetiva, qual seria a objeção em face destes para o uso das técnicas de 

reprodução humana assistida?  

 Alguns autores44, argumentam como fundamento a esta objeção o direito da criança a 

biparentalidade. Segundo estes, com base no princípio do melhor interesse da criança, deve 

ser garantido a esta o convívio com familiar, representado na figura do pai e da mãe, sob pena 

de afrontar a sua dignidade, dado aos problemas de desenvolvimento psicossocial que a falta 

de referência deste binômio- pai e mãe- traria para suas vidas. 

 Ressaltam, ainda, que seria egoísmo gerar um filho sem lhe possibilitar o 

reconhecimento da paternidade/maternidade. Argumentam, neste sentido, que este fato se 

difere ao ato de adoção por pessoas sozinhas ou casais homossexuais, posto que, esses casos 

assentar-se-iam no princípio da solidariedade, já que estas crianças encontrar-se-iam nestas 

situações por causas extraordinárias. 

 Advém que, o melhor interesse da criança deve ser visto no sentido de lhe serem 

fornecidas todas as condições necessárias para que ela se desenvolva com dignidade e afeto, o 

que, por certo, pode ocorrer em uma família monoparental ou aquela formada por um casal 

homoafetivo.  

 Neste sentido, aliás, já se posicionou o Conselho Federal de Psicologia Brasileira, para 

o qual não existe fundamento teórico, científico ou psicológico que condicionem a orientação 

sexual como um fator determinante para o exercício da parentalidade, pois, o que é objeto de 

análise são as condições subjetivas das pessoas, seja qual for sua opção sexual ou seu status 

civil, para o desempenho do papel de pais e para o desenvolvimento de vínculo afetivo.45 

 Foi seguindo esta linha que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.281-09346, de relatoria da Ministra Nancy Andrigh, deferiu o pedido de 
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adoção de criança nascida fruto de inseminação artificial, a qual foi resultado do planejamento 

familiar de casal homoafetivo. Segue parte da ementa que resume os argumentos acima 

referidos: 

 
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO 
HOMOAFETIVA. PEDIDO DE ADOÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.  
ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE VANTAGENS PARA A ADOTANDA. 

I. Recurso especial calcado em  pedido de adoção unilateral de menor, deduzido pela 
companheira da mãe biológica da adotanda, no qual  se afirma que a criança é 
fruto de planejamento do casal, que já vivia em união estável, e acordaram na 
inseminação artificial heteróloga, por doador desconhecido, em  C.C.V. 

(...) 

III.A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis 
heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF, Rel. Min. Ayres Britto), trouxe 
como corolário, a extensão automática àquelas, das prerrogativas já outorgadas 
aos companheiros dentro de uma união estável tradicional, o que torna o pedido 
de adoção por casal homoafetivo,  legalmente viável. IV. Se determinada situação é 
possível ao extrato heterossexual da população brasileira, também o é à fração 
homossexual, assexual ou transexual, e todos os demais grupos representativos de 
minorias de qualquer natureza que são abraçados, em igualdade de condições, pelos 
mesmos direitos e se submetem, de igual forma, às restrições ou exigências da 
mesma lei, que deve, em homenagem ao princípio da igualdade, resguardar-se de 
quaisquer conteúdos discriminatórios. 

(...) 

VI. Estudos feitos no âmbito da Psicologia afirmam que pesquisas "(...)têm 
demonstrado que os filhos de pais ou mães homossexuais não apresentam 
comprometimento e problemas em seu desenvolvimento psicossocial quando 
comparados com filhos de pais e mães heterossexuais. O ambiente familiar 
sustentado pelas famílias homo e heterossexuais para o bom desenvolvimento 
psicossocial das crianças parece ser o mesmo". (FARIAS, Mariana de Oliveira e 
MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi in: Adoção por homossexuais: a família 
homoparental sob o olhar da Psicologia jurídica. Curitiba: Juruá, 2009, pp.75/76). 

VII. O avanço na percepção e alcance dos direitos da personalidade, em linha 
inclusiva, que equipara, em status jurídico, grupos minoritários como os de 
orientação homoafetiva - ou aqueles que têm disforia de gênero - aos heterossexuais, 
traz como corolário necessário a adequação de todo o ordenamento 
infraconstitucional para possibilitar, de um lado, o mais amplo sistema de proteção 
ao menor - aqui traduzido pela ampliação do leque de possibilidades à adoção - e, de 
outro, a extirpação dos últimos resquícios de preconceito jurídico - tirado da 
conclusão de que casais homoafetivos gozam dos mesmos direitos e deveres 
daqueles heteroafetivos.(...) (grifo nosso) 

 

 Ademais, o planejamento familiar, tutelado como visto em âmbito constitucional, 

garante a qualquer pessoa disposta a parentalidade responsável o direito ao planejamento 

familiar, e, por conseguinte, às técnicas de reprodução assistida.  

 Como visto, a lei do planejamento familiar não faz qualquer menção à orientação 

sexual, ou ao status civil daquele que pleiteia auxílio seja das técnicas contraceptivas, como 

das conceptivas, dentre as quais se destaca a RA.  



 Cumpre mais uma vez ressaltar, dada a importância que é compreender tal ponto, que 

não cabe ao Estado interferir no projeto parental das pessoas, mas apenas informar e fornecer 

os meios necessários para o exercício dos direitos reprodutivos, e mais especificamente, das 

técnicas conceptivas da RA no sentido do respeito à dignidade da pessoa humana de da 

parentalidade responsável. 

 Desta forma, podemos concluir que, o reconhecimento constitucional da igualdade de 

gêneros, da igualdade de filhos, da pluralidade de famílias, resultou no reconhecimento de um 

conceito de família mais aberto. Portanto, não há mais espaço, com base jurídica e social, para 

reprodução apenas de conceitos heteronormativos. 

 As tecnologias reprodutivas possuem, portanto, um poder de subversão das normas 

reguladoras da sexualidade reprodutiva e de gênero, as quais veem na matriz heterossexual a 

única forma de inteligibilidade das relações sociais.  

 Ocorre que, apesar de todo o potencial transformador da RA, esta tem sido utilizada de 

forma mais incisiva para a reiteração de normas sociais, tendo em vista os problemas ainda 

enfrentados no seu acesso, tais como os altos custos dos procedimentos e as polêmicas de 

utilização destas tecnologias pelos atores sociais ora indicados- pessoas solteiras e casais 

homossexuais- . Neste sentido segue posicionamento de ALFANO (2014, p. 25). 

O potencial de transformação que a RA oferece para a parentalidade e as relações 
familiares é enorme: casais homossexuais podem ter filhos biológicos sem 
dependerem de intercurso sexual; pessoas solteiras ou sem parceria podem realizar a 
“produção independente” de outrora com doação de gametas; casais de lésbicas 
podem ser, ambas, mães “biológicas” (uma oferecendo o óvulo, com sua carga 
genética, e a outra o útero, para a gestação do embrião, com sua consanguinidade); 
tias ou avós podem gestar seus sobrinhos ou netos; entre tantos outros novos  
arranjos e possibilidades. As tecnologias reprodutivas possibilitam acompanhar 
mudanças que estão presentes na contemporaneidade, como o aumento de famílias 
monoparentais, homoafetivas, recasadas, entre outras. Mas se por um lado a 
reprodução assistida tem todo este potencial de transformação, por outro, na prática, 
tem tido um potencial ainda maior de reiteração de normas procriativas e sociais. 
Mais do que usadas para a subversão de modelos tradicionais existentes, as novas 
tecnologias reprodutivas têm sido destinadas à reprodução de valores biológicos e 
sociais, à reiteração do modelo tradicional de parentalidade e de família, qual seja: o 
de casais heterossexuais, que tenham recursos financeiros para realizar vários ciclos 
de RA, de determinada classe social, e que buscam ter filhos biologicamente 
relacionados a eles (com suas cargas genéticas e/ou consanguinidade) 

 

 Neste ponto cabe ressaltar que apesar da atual resolução do Conselho Federal de 

Medicina prever a utilização das técnicas de RA para " todas as pessoas capazes, que tenham 

solicitado o procedimento", existem alguns pontos da resolução que abrem brechas de 

elegibilidade destas técnicas no que tange pessoas solteiras ou casais homoafetivos, matérias 

estas que serão vistas no próximo capítulo, quando será feita análise da referida resolução. Só 



a guisa de exemplo a resolução elenca a possibilidade de recusa do médico de realização do 

procedimento nos referidos casos pautados no "direito de objeção de consciência". 

 Em resumo, são por essas razões que a discussão do acesso à reprodução assistida, e, 

assim, de seus critérios de elegibilidade são tão importantes, pois, elas evidenciam as 

contraindicações existentes nas relações sociais.  

 

2.4 A elegibilidade fruto do monopólio dos serviços privados de reprodução assistida. 
  

 Como visto ao longo deste capítulo, se por um lado existe a escassez de centros 

públicos que realizam os procedimentos de reprodução assistida no Brasil, por outro lado o 

país desponta como uma das referências mundiais quando o assunto é tecnologia reprodutiva. 

Este fato se explica pela existência de inúmeros centros reprodutivos privados no país, os 

quais se instalaram em meados dos anos 80, quando a referida tecnologia começou a 

despontar, muito por conta da divulgação midiática da referida técnica.  

 Assim, pode-se dizer que os procedimentos de RA são, majoritariamente, realizados 

por centros privados. Os poucos serviços públicos de tecnologia reprodutiva no Brasil 

funcionam de modo precário, sendo, muitas das vezes, parte dos procedimentos pagos pelos 

próprios pacientes.47 

 Ademais, os poucos centros de referência possuem filas enormes para a realização dos 

procedimentos. Grande exemplo disso é o Hospital Pérola Byington48, o qual é referência em 

reprodução humana assistida, sendo um dos poucos serviços públicos que oferece serviços 

integralmente gratuitos. Em pesquisa realizada por ALFANO (2014) a pesquisadora retrata 

que desde 2011, a porta de entrada no serviço de RA do referido hospital encontra-se fechada, 

com a tentativa de dar vazão à fila de espera, que à época da realização da pesquisa chegava a 

1300 pacientes, sendo a média de espera de cinco anos para realização de procedimentos de 

alta complexidade. Segundo informações do diretor do Hospital, entrevistado para a pesquisa, 
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próprios usuários devem custear os exames e medicamentos necessários para os procedimentos de IIU ou de Fiv; 
ou, quando os medicamentos são disponibilizados gratuitamente, os serviços enfrentam atrasos nos seus repasses 
aos usuários. Com isso, há também atrasos nas filas de espera pelo tratamento, deixando as pacientes cada vez 
mais ansiosas e com expectativas potencializadas por não saberem, ao certo, quando (ou se) serão chamadas 
pelos serviços. (ALFANO, 2014, p. 72) 
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  O Hospital Pérola Byington está localizado no Estado de São Paulo, e existe a mais de 20 anos, funcionando 
com recursos do SUS, sendo a verba disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 



a expectativa era de que em torno de dois ou três anos a fila toda seria atendida, para que, 

assim, a entrada de novos pacientes fosse autorizada. 

 A escassez de centros públicos realizando os procedimentos de RA leva a inúmeros 

problemas de elegibilidade do acesso à técnica. O mais visível deles é claramente que, hoje, 

só consegue acesso adequado à técnica aqueles que possuem recursos financeiros para pleiteá-

la junto ao setor privado. Por outro lado, nos poucos centros públicos que realizam os 

procedimentos, face a grande procura, já começam a despontar alguns critérios de escolha 

daqueles que poderão se submeter ou não a técnica, bem como programas de acesso, de certa 

forma, de parâmetros questionáveis, tais como a ovodoação por meio da "doação 

compartilhada de óvulos"  

 Grande exemplo de critério de elegibilidade que desponta face ao grande número 

pacientes e os poucos serviços/recursos disponíveis é o critério etário. Muitos centros não 

realizam procedimentos em mulheres com mais de 40 anos, alegando a baixa chance de 

sucesso no uso da técnica por essas mulheres. No próprio site49 do Hospital Pérola Byington 

consta essa informação: 

Haverá critérios para a admissão de novas pacientes, que serão avaliados pelo 
ginecologista da unidade básica: a paciente não deverá ter completado 40 de 
idade, não poderá ter três cesáreas (ou Mais) anteriores, não deve ser portadora de 
doença crônica grave (cardiopatias, diabetes descompensado, etc.) ou doença 
infecciosa que não permita a utilização do nosso laboratório (hepatites B e C, HIV).  
Pacientes já cadastradas em nossas filas de espera devem entrar em contato por 
telefone com seu número na fila em mãos. (grifo nosso) 

 Como visto, além do critério de elegibilidade etário, o referido hospital elenca ainda a 

impossibilidade de portadores de doenças infecciosas utilizarem as suas instalações, e assim, 

ficam estes impedidos de terem acesso à técnica. Ocorre que, este impedimento além de 

discriminatório, proíbe o acesso à técnica para pessoas que por certo precisariam destas, pois, 

sem se levar em conta o problema de infertilidade, elas, sobretudo, dependem da técnica para 

prevenir as chances de transmissão vertical dessas doenças para o feto.  

 Quanto à ovodoação esta se constitui como umas das formas ditas hererólogas de RA, 

na qual há a doação de óvulos de mulheres que conseguem produzi-los para mulheres que, por 

problemas de ordem médica, não os produzem na qualidade necessária para a realização do 

procedimento. Ocorre que, esta doação, apesar de permitida quando gratuita pelo CFM, tem 

funcionado como "moeda de troca" para o acesso de mulheres mais jovens e economicamente 

menos favorecidas aos procedimentos de RA. 
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 Em alguns casos, esse processo de doação implica no fornecimento dos óvulos por 

uma determinada mulher, enquanto que a receptora destes deverá custear parte do tratamento 

da doadora, é o que se intitula de "doação compartilhada de óvulos". Em pesquisa rápida na 

internet é possível encontrar centros privados de RA oferecendo o referido serviço, conforme 

trecho abaixo destacado do site50 de um serviço de reprodução assistida disponível no Estado 

do Rio de Janeiro: 

A doação compartilhada tem por objetivo beneficiar dois casais distintos. Aquele 
cuja mulher não tem óvulos viáveis para engravidar e o outro, cuja mulher pode 
doar, e tem, com essa doação, uma redução importante nos custos do 
tratamento. Tal redução é possível porque neste processo as duas fertilizações in 
vitro são realizadas ao mesmo tempo. Para dar início ao processo, uma mulher de 
idade inferior a 36 anos que necessite do tratamento de fertilização in vitro para 
engravidar ou que por algum motivo deseja congelar seus óvulos, deve concordar 
em ceder, de forma anônima, parte dos seus óvulos coletados. A idade é estipulada, 
pois, geralmente, mulheres com menos de 36 anos produzem uma quantidade de 
óvulos suficiente para compartilhar, sem prejuízo do seu próprio tratamento. Desta 
maneira mulheres que perderam a função dos ovários podem ter a chance de 
engravidar através do tratamento fertilização in vitro realizado com os óvulos de 
uma doadora. Isto é o que chamamos de compartilhar a Vida. (grifo nosso) 

 

 Ocorre que, esses programas se valem de desigualdades sociais para existirem, 

colocando em cena questionamentos quanto à legalidade destes procedimentos, posto que 

podem ser interpretados como uma comercialização velada, a qual é proibida pela normas 

éticas do CFM. 

 Assim, esta relação tem se desenrolado sem maiores questionamentos no ramo da 

reprodução assistida muito em face do quadro legal mal regulado no que tange a matéria, e 

isso tudo, apesar de ser proibido no Brasil a comercialização de órgãos ou tecidos humanos 

em geral, conforme art. 199, parágrafo 4º da CF51. 

 Cumpre ressaltar que os procedimentos de RA também estão fora do setor de saúde 

suplementar - planos e seguros de saúde- o que vem reforçar o impacto negativo sob as 

formas de acesso à técnica, conforme previsão da ANS na resolução normativa nº 387/1552, 

art.020, parágrafo 1º, inciso III: 

Art. 20.  A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos 
os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e 
emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. 
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§ 1º  São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: 
III - inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que 
inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de 
injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, 
doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação 
espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas. 

  

Desta forma, apesar da previsão segundo a Lei do Planejamento Familiar de 

disponibilização dos procedimentos de auxílio à concepção pelo SUS, dentro do qual se inclui 

a RA, a questão da infertilidade não tem sido tratada como prioridade pelo sistema público de 

saúde. 

  Em função disso, chegam ao Judiciário diversas demandas pleiteando que o Estado 

forneça os procedimentos de RA. Nas referidas ações, os pedidos se baseiam, principalmente, 

no direito à saúde (art.196, CF) e no direito ao livre planejamento familiar (art. 227, 

parágrafo7º). Ocorre que os juízes tem negado com elevada frequência este custeio, sob o 

principal argumento de ausência de recursos, a partir de aplicação de princípios como a 

reserva do possível.53 

 A guisa de elucidação, seguem abaixo dois julgados atuais do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, o primeiro no qual foi indeferido o custeio estatal e no segundo no 

qual foi deferido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FERTILIZAÇÃO IN 
VITRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A autora, por ser portadora de 
endometriose infiltrativa profunda, depende da reprodução assistida para engravidar, 
não podendo arcar com o tratamento de fertilização in vitro por falta de recursos 
financeiros. Não há dúvidas quanto ao dever constitucional dos réus de contribuírem 
para a preservação da saúde e da vida dos cidadãos, e do direito fundamental destes 
ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a garantir-lhes tal 
condição - arts. 196 e 198, ambos da CF, e art. 292 da Carta Estadual. O direito à 
saúde da mulher engloba também as suas funções reprodutivas, principalmente, em 
hipóteses como a presente, na qual a infertilidade da autora, ora apelante, decorre de 
uma patologia. O direito da autora está consagrado também no art. 226, §7°, da 
Constituição Federal, como direito ao planejamento familiar, fundamentado no 
princípio da dignidade da pessoa humana. Regulando o referido dispositivo 
constitucional, foi editada a Lei nº 9.263/96, que assegura o planejamento familiar, 
podendo contar com recursos públicos a fim de garantir a constituição de família, 
por que técnica for, conforme se extrai dos artigos 2º, 3º e 4º. No entanto, a criação 
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de políticas públicas é competência exclusiva do Poder Executivo, pois é ele que 
tem a prerrogativa de fixar as diretrizes políticas da Administração. A prestação do 
tratamento de fertilização in vitro, de acordo com as regras estabelecidas pelo SUS, 
está subordinada à disponibilidade orçamentária. A autora, que já está com 40 anos 
de idade, não pode aguardar por muito tempo para receber o tratamento almejado, 
sob o risco de, caso o consiga, venha a ter uma gestação de risco. Negar o 
procedimento requerido é, na verdade, negar a ela o direito de ser mãe, o que, de 
certo, causará um enorme abalo psicológico na autora. Pleito autoral que envolve 
não só o direito à saúde, como também o direito à família e, principalmente, o 
princípio da dignidade da pessoa humana. RECURSO PROVIDO PARA 
DETERMINAR QUE OS RÉUS CUSTEIEM O TRATAMENTO REQUERIDO 
NA INICIAL, BEM COMO OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO 
MÉDICO ESPECIALISTA.54 (grifo nosso) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 
PLANEJAMENTO FAMILIAR. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO, PELO 
ESTADO, DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A TRATAMENTO DE 
INFERTILIDADE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. 1- A efetivação do direito à saúde ¿ em sentido amplo - 
encontra limites objetivos, tanto na escassez de recursos disponíveis quanto nas 
condições pessoais de cada indivíduo, assumindo, assim, especial relevância as 
escolhas alocativas feitas por meio da formulação de políticas públicas. 2- 
Condição de infertilidade da autora que se deve também à redução fisiológica 
natural da sua capacidade reprodutiva, por conta da sua idade. Técnicas de 
reprodução assistida que não visam à manutenção ou recuperação da saúde 
unicamente, objetivando, em verdade, viabilizar a própria gestação, sendo certo que, 
no caso, a autora afirma não ter tido sucesso após seis tentativas de inseminação 
artificial. 3- Questão que se insere na esfera do planejamento familiar, o qual se 
relaciona com o direito à saúde, mas com ele não se confunde, por ser objeto de 
dispositivos legais e constitucionais próprios, que lhe deram disciplina distinta. 4- 
Inexistência de fundamental legal ou constitucional que autorize a imposição do 
fornecimento ou custeio dos medicamentos requeridos. 5- Sentença de 
improcedência que se mantém. Negativa de seguimento ao recurso na forma do art. 
557 do CPC.55 (grifo nosso) 

 Como visto, os dois acórdãos do mesmo tribunal, e de períodos relativamente 

próximos- menos de cinco meses- se pautaram em argumentos totalmente distintos. O 

primeiro, por exemplo, entendeu que o direito da autora estava reconhecido no direito 

constitucional ao planejamento familiar, e o segundo entendeu inexistir fundamento legal que 

autorizasse o custeio dos medicamentos requeridos, pautando-se na ausência de recursos e que 

as técnicas de RA não visavam à manutenção ou recuperação da saúde. A questão, como 

visto, não é pacifica.  

 Cumpre elucidar que o presente trabalho não adentrará nas questões concernentes a 

alocação de recursos na área da saúde, muito menos na análise pormenorizada dos princípios 

da reserva do possível e do mínimo existencial, os quais por si só, mereceriam um trabalho 

monográfico exclusivo. O objetivo é demonstrar como a não disponibilização dos 
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procedimentos de RA pelo SUS de maneira adequada, leva à elegibilidade e ao tratamento 

desigual, posto que, via de regra, somente aqueles que possuem condições financeiras poderão 

recorrer a estes procedimentos, ficando os demais ou à mercê de programas de acesso, ou em 

filas intermináveis de espera, e com isto terão violados os seus direitos reprodutivos em todos 

os seus aspectos,  leia-se: autonomia reprodutiva, direito à saúde sexual, aspectos estes, por 

conseguinte, pertencentes ao direito constitucional ao livre planejamento familiar. 

 No sentido do defendido no presente trabalho, segue ementa e trecho do acórdão 

também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que deu provimento ao pedido de 

custeio de tratamento de FIV pelo Estado, destacando, os critérios econômicos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO DE 
SAÚDE. CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO. 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO 
ESTADO OBJETIVANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORA 
PORTADORA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA EM ESTÁGIO II. DIREITO 
À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA. DIREITO À FAMÍLIA. DEVER DO ESTADO 
GARANTIR O PLANEJAMENTO FAMILIAR. ART. 226, § 7º, DA CRFB/88. 
ART. 294, DA CERJ. LEI Nº. 9.263/96. DIVERSOS ESTADOS BRASILEIROS 
QUE JÁ DISPONIBILIZAM O TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
"Na verdade, ao se negar o direito à embargada de se utilizar de todas as técnicas 
éticas e legais disponíveis para que venha a gerar filho, se estará compactuando com 
um sistema que elege quem tem o direito e quem não tem o direito de ser mãe, 
cujo liame se encontra entre quem tem condições econômicas para suportar os 
altos custos, e quem não tem, situação que viola o princípio da isonomia, sendo 
dever do Estado atuar de maneira a diminuir as desigualdades entre os 
governados."56 (grifo nosso) 

  

Em resumo, apesar do Brasil contar com uma Política de Reprodução Humana 

Assistida, presente no Regulamento Geral do SUS, esta só existe na acepção jurídica do 

termo, posto que, no que tange ao quadro fático o panorama é de, em tese, monopólio dos 

serviços privados de RA, com todas as implicações deste fenômeno decorrentes, as quais 

foram apontadas ao longo deste tópico. 
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3  REPRODUÇÃO ASSISTIDA: CAMINHOS PARA SUA LEITURA NA 
PERSPECTIVA DOS DIREITOS REPRODUTIVOS. 

3.1  A necessidade de uma visão crítica sobre reprodução assistida. 
 

 O presente trabalho não poderia deixar de abordar a necessária visão crítica da 

reprodução assistida, afinal, nas entrelinhas de tudo que já foi relatado é isso que se propõem 

ao analisá-la na perspectiva dos direitos reprodutivos, com enfoque, aos critérios de 

elegibilidade de acesso às suas técnicas. 

 Ademais, é fundamental que o tema seja refletido desta forma, ou seja, sob a 

perspectiva dos direitos reprodutivos, pois esta é a leitura que se propõe para orientar todas as 

práticas que envolvem a temática da reprodução assistida, nas quais se inclui a futura 

legislação sobre o tema. 

 De antemão, cumpre explicar que quando uma análise crítica da reprodução assistida é 

proposta, o que se pretende é refletir como suas práticas são perpassadas por subjetividades e 

moralidades, as quais, em última análise, refletem em desrespeito aos direitos reprodutivos. 

 A definição médica sobre a infertilidade, por exemplo, não tem sido suficiente para 

definir os critérios de elegibilidade das pessoas usuárias da reprodução assista. No entender da 

literatura médica, conforme anteriormente descrito, a infertilidade é conceituada clinicamente 

como doença do sistema reprodutivo definida pela falha de se obter gravidez após 12 meses 

ou mais de coito regular desprotegido. Por certo, esta definição não é suficiente para englobar 

aqueles que pleiteiam o uso da técnica sem serem, necessariamente, inférteis nos termos 

médicos, tais como as pessoas solteiras e os casais homossexuais.  

 O cerne da questão então está na infertilidade ser elegida como critério definidor 

daqueles que podem ou não recorrer a reprodução assistida. 

 De fato, não são apenas casais heterossexuais inférteis que recorrem às referidas 

técnicas. Sendo assim, caso o conceito de infertilidade, nos termos médicos em que está 

definido, venha a funcionar como um dos requisitos para o acesso à reprodução assistida, 

estará sendo legitimado que apenas casais heterossexuais sejam seus possíveis usuários. 



 Neste sentido Diniz e Costa (2005) afirmam que: 

Em muitos casos, não há diagnóstico clínico para a infertilidade. Parte-se da 
presunção de que a mulher mantém relações sexuais heterossexuais desprotegidas de 
métodos anticonceptivos e que não consegue engravidar. Na verdade, a identificação 
da infertilidade como um estado de enfermidade somente surge após a instauração 
do desejo pelo filho, isto é, somente quando a infecundidade passa a ser uma 
infecundidade indesejada. O desejo pelo filho associado à impossibilidade física de 
tê-lo faz com que muitas mulheres e homens considerem-se doentes ou deficientes. 

 As autoras chamam atenção para o fato de a infertilidade ter sido transformada em um 

problema "familiar" heterossexual, pois depende de relações heterossexuais. Assim, nas 

entrelinhas, estabeleceu-se que a infertilidade surgirá do projeto familiar de um casal 

heterossexual que não seria capaz de concretizar o seu projeto parental.    

 Desta forma, a partir do conceito de infertilidade a proposta moral que se lança é do 

uso destas tecnologias para auxiliar casais heterossexuais involuntariamente infecundos, e por 

isso, considerado inférteis.  É como se buscasse, por meio de uma técnica artificial, a 

replicação do modelo natural de reprodução, enxergando estes, os casais hetero, como os 

únicos usuários possíveis da RA. 

 Nesta linha, a exigência do diagnóstico de infertilidade como requisito ao auxílio da 

técnica de RA funcionaria como um mecanismo de controle do acesso, impedindo que 

pessoas solteiras ou casais homossexuais utilizassem a técnica. 

Neste momento, não são mais técnicas a serviço de um sonho – o da produção de 
bebês – nem tampouco se apela ao direito fundamental de constituir famílias. Diante 
da ameaça moral da parentalidade homossexual, as tecnologias conceptivas se 
apresentam como um tratamento de saúde para corpos estéreis.

33 
E, neste raciocínio 

naturalista, a única enfermidade de mulheres lésbicas ou sozinhas é não se 
apresentarem como um casal infértil, isto é, sem a garantia da heterossexualidade 
conferida pelos homens. (DINIZ; COSTA, 2005) 

 Cumpre ainda destacar que existem outras estratégias que são usadas com o objetivo 

de evitar o uso da RA fora da matriz heterossexual. Estratégias estas mais sutis dado ao 

cenário atual em que as pessoas estão mais sensíveis às questões sobre a pluralidade. 

 A proibição da gestação de substituição, por exemplo, a qual, como será visto, é 

proposta no projeto de Lei nº 1.184/2003 que versa sobre a reprodução assistida, resulta na 

impossibilidade de casais homossexuais formados por dois homens de recorrerem à técnica 

para realizarem o seu projeto parental.  

 Outro exemplo é a previsão do direito de reconhecimento das origens genéticas, a qual 

pode levar a inexistência de doadores anônimos de forma altruística, tendo em vista o receio  

de um futuro processo judicial de reconhecimento de paternidade, o que, por certo, poria por 



terra a possibilidade de realização do projeto parental de mulheres solteiras ou de casais 

homossexuais compostos por duas mulheres. 

 Ademais, cumpre destacar a problemática de se enxergar a infertilidade como uma 

questão de ordem do casal, e não como uma questão de saúde individual, o que implicará na 

submissão tanto do homem quanto da mulher aos processos derivados do uso da técnica, isto 

é, independentemente de quem seria infértil.  

 Nessa perspectiva, a situação se releva ainda mais gravosa quando a mulher é fértil, ou 

seja, não apresenta qualquer problema de ordem reprodutiva, mas se submete a esse processo 

por conta de problemas de infertilidade do marido. As consequências para saúde da mulher 

são muito mais delicadas, pois é no corpo feminino que a maioria destas intervenções são 

realizadas. 

 É em face disso, que ainda hoje, o movimento feminista divide suas opiniões quando o 

assunto são as tecnologias conceptivas. Existe o receio de que a reprodução assistida, além de 

colocar em risco o corpo da mulher que se submete a esses procedimentos, corrobore com o 

contexto social da cobrança da maternidade como finalidade existencial da mulher.  

 Apesar de ser notória a cobrança social da realização da maternidade e também dos 

riscos que os procedimentos de reprodução assistida trazem para a saúde reprodutiva, rejeitar 

simplesmente a reprodução assistida por conta desses fatores não contribuirá para o 

empoderamento feminino, muito menos auxiliará no conhecimento e avaliação dos riscos para 

aquelas que escolherem se submeter a estes processos medicamente assistidos de reprodução. 

 É assim que, conforme a opinião que se defende no presente trabalho, se faz imperioso 

que o uso das técnicas de RA se efetive em consonância com práticas que zelem pela saúde 

reprodutiva, sendo certo que um importante passo para isso seria a monitoração de seu uso 

por meio de uma legislação específica sobre o tema, com a previsão dos adequados 

mecanismos de fiscalização. 

 Além disso, cumpre registrar, o inegável potencial subversivo do modelo de 

reprodução heteronormativo que a reprodução assistida possui ao auxiliar que mulheres 

solteiras, ou casais homossexuais realizem seu projeto parental, o que, por certo contribui para 

o empoderamento desses grupos. 

 Visto isso, apesar da notoriedade e importância de, na perspectiva dos direitos 

reprodutivos, ser assegurado a qualquer pessoa o direito de recorrer à reprodução assistida, 

não podem ser ignorados os cuidados quanto à saúde reprodutiva daqueles que recorrem aos 

seus procedimentos, muito menos as disposições sobre o uso da técnica que diretamente ou 

indiretamente podem elencar critérios de elegibilidade.  



 Nesta linha pode-se afirmar com convicção que não há como se isentar de uma 

reflexão crítica sobre a reprodução assistida, pois, ao mesmo passo que esta possuí um 

inegável potencial transformador, e até mesmo subversivo, não podem ser ignorados os 

perigos que podem emergir a depender do uso que se propõe da técnica, principalmente, no 

que toca a saúde reprodutiva de seus usuários, e no que tange aos critérios de acesso. 

 

3.2 Por que de uma lei específica sobre a reprodução assistida?   
 

 Conforme demonstrado ao longo deste trabalho o acesso às tecnologias reprodutivas 

no Brasil tem sido perpassado por subjetividades, moralidades e normas de gênero, os quais 

possibilitam as discriminações e a reprodução social do padrão heteronormativo. 

 Muito destes dilemas estão relacionados com as dificuldades que a sociedade possui 

de compartilhar ideias quando o assunto é vivência da sexualidade. Apesar da hoje já 

consagrada possibilidade do exercício da sexualidade desvinculado da reprodução, ainda 

existem dilemas a serem enfrentados nestas questões, dilemas estes que quando este 

fenômeno se apresenta no fluxo inverso, ou seja, a reprodução sem sexo, tem se mostrado 

ainda maiores. 

 Exatamente por conta destas questões é que há a necessidade de intervenção estatal 

com vistas a assegurar que as práticas de reprodução assistida se realizem de acordo com os 

direitos reprodutivos.  

 Ressalta-se, contudo, que esta intervenção estatal deve se dar de maneira que não se 

viole os direitos e aspectos das liberdades individuais presentes na vivência dos direitos 

reprodutivos. 

 Neste linha, o Estado deve atuar de maneira a respeitar o princípio constitucional do 

planejamento familiar, no sentido de assegurar a cada pessoa as informações e meios 

necessários para fazerem as suas escolhas de forma livre no que tange a todos os aspectos 

reprodutivos, dentro dos quais, se inclui as escolhas conceptivas.  

 Logo, se faz de suma importância a compreensão no que tange aos direitos 

reprodutivos da dupla função estatal, ou seja, de promover os recursos assistenciais, e de 

respeitar e fazerem com que se respeitem os parâmetros referentes ao exercício destes 

direitos. 

 No que toca à reprodução assistida, como uma das formas de vivência dos direitos 

reprodutivos, não é diferente, pois, apesar dos limites impostos ao princípio do planejamento 



familiar, quais sejam dignidade da pessoa humana e paternidade responsável, há a 

necessidade da intervenção estatal para que se compatibilize o direito à procriação, o direito 

dos envolvidos neste processo, e, também, os interesses coletivos. 

 Permeiam, assim, a matéria de reprodução assistida interesses públicos e interesses 

privados, daí a extrema relevância que clama a intervenção estatal para assegurar que estes 

direitos não sejam violados. Por isso, afirma-se com segurança que existe a necessidade de 

intervenção estatal nas regras de utilização da reprodução assistida para defesa dos interesses 

públicos, consubstanciados no respeito a dignidade humana e na paternidade responsável, e 

também para proteção dos interesses privados, consubstanciados nos direitos individuais, tais 

como liberdade e autodeterminação reprodutiva. 

 Defende-se, ainda, que esta intervenção estatal referente à reprodução assistida deve se 

dar, principalmente, no âmbito legislativo, pois os parâmetros usados para o planejamento 

familiar - dignidade da pessoa humana e paternidade responsável-, dados à sua abstração, 

acabam por funcionar de forma muito precária sobre o que demanda a reprodução assistida. 

Neste sentido segue entendimento de SALES (2013): 

 

A Constituição Federal já traçou os parâmetros primordiais que devem ser 
observados no exercício do direito ao planejamento familiar, bem como em todo o 
ordenamento jurídico. Tais parâmetros, contudo, são dotados de certa abstração e 
para sua aplicação em determinadas matérias, como na temática da procriação 
medicamente assistida, necessitam de leis específicas que os concretizem. Observa-
se que a multidisciplinaridade do tema, bem como a complexidade e rapidez da vida 
contemporânea exige um instrumento legal mais dinâmico e menos cristalizado que 
o Código Civil, sendo necessário que a intervenção estatal ocorra através da edição 
de uma lei e não da inserção de artigos no Código Civil. 

   

 Diante disso, cumpre ressaltar que, apesar de existirem algumas regulamentações 

disponíveis sobre a reprodução assistida, tais como as já citadas regulamentações sanitárias da 

ANVISA ( RDC's nº 29 e nº 33 ), a Lei n º 11.105/05 (Lei Biossegurança), a resolução nº 

2.121/2015 do CFM, e até mesmo a disposição do art. 1.597, inciso III, do Código Civil sobre 

fecundação artificial homóloga post mortem, todas eles se mostram insuficientes, pois, em 

algum ponto são inadequadas para regular todos os aspectos necessários da RA. 

 As regulamentações da ANVISA, por exemplo, se limitam, dada a natureza do órgão 

prolator da resolução, a questões de ordem meramente sanitárias. Desta forma, a RDC nº 

33/2006, como visto, institui os procedimentos relativos aos bancos de células e tecidos 

germinativos (BCTG), sendo estes bancos responsáveis por selecionar os doadores, coletar, 

transportar, registrar, processar, armazenar, descartar e liberar células e tecidos germinativos. 



Já a resolução nº 28/2008 institui os procedimentos relativos ao Cadastramento Nacional dos 

Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTG), por meio do já descrito SisEmbrio 

(Sistema Nacional de Produção de Embriões). Assim, estas duas resoluções juntas 

regulamentam os aspectos sanitários da manipulação dos tecidos germinativos, bem como o 

destino dos embriões originados da junção destes, sendo certo que todo estabelecimento de 

reprodução assistida que realize procedimentos de alta complexidade, leia-se FIV e ICSI, 

deverá contar com um BCTG, e este, por conseguinte, deverá funcionar consoante as normas 

da RDC nº 33, bem como ser cadastrado e prestar informações para o SisEmbrio. 

 A Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), por outro lado, estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM). Ocorre que, a própria lei excetua fora da categoria dos 

OGM os embriões resultantes das técnicas da reprodução assistida, desde que não haja 

manipulação no referente a matriz genética destes:  

   

  Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) 
§ 1o Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a 
introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam 
a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive 
fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e 
qualquer outro processo natural. (grifo nosso) 

  

A referida lei posteriormente toca no tema da reprodução assistida em seu art. 5º, 

também já referido, quando fala sobre o descarte dos embriões excedentários da FIV. 

 Assim, a Lei de Biossegurança em si não traz muitas previsões importantes sobre a 

reprodução assistida, muito menos sobre suas técnicas.  

 Por fim, a resolução nº 2.121/2015 do CFM, apesar de elencar inúmeros aspectos 

sobre os procedimentos de reprodução assistida, é um regulamento ético, ou seja, é aplicável e 

se dirige aos profissionais vinculados ao conselho. Além do que, por ser uma normativa de 

ética médica possui preceitos oriundos deste nicho em específico, e, assim seus valores, o que 

torna perigoso seu uso de forma genérica, ou seja, como se uma lei fosse, conforme será 

mostrado no próximo tópico. 

 Dado este cenário carente de legislação, muitas vezes surgem grandes questões 

quantos aos aspectos práticos da reprodução. Exemplo disso são as polêmicas envolvendo os 

casos sobre a gestação de substituição, os quais se desenvolvem na prática, e tem originado 

situações para as quais o ordenamento jurídico não possui uma previsão. 



 Foi neste panorama que no ano de 2014 o Superior Tribunal de Justiça se viu frente a 

um caso de gestação de substituição onde um homem custeou os medicamentos e demais 

gastos da mulher que gestava em substituição um filho para ele e sua esposa que era infértil57. 

Neste caso em específico, a mulher que gestou em substituição era também mãe biológica e 

constou nos registros da criança junto com o pai, apesar de ser criada de fato por este e sua 

esposa. Ocorre que, o Ministério Público ajuizou uma ação apontando a negociação da 

gravidez, e pedindo a decretação da perda do poder familiar, e posterior encaminhamento da 

criança para adoção. Assim foi que, apesar de não existir legislação específica sobre o tema, o 

STJ decidiu que a criança não poderia ser penalizada pelas condutas irregulares, devendo a 

mesma ficar com o pai e a mãe de criação, pois foi com eles que a criança criou vínculos 

afetivos.   

 De fato, o quadro fático que tem permeado a reprodução assistida no Brasil é o de 

insegurança, pois, os procedimentos são oferecidos e realizados, muitas vezes de acordo com 

práticas mercadológicas, e sem a devida fiscalização e reflexão quanto aos impactos da RA.  

 Desta forma, a reprodução assistida carece de uma lei específica que estabeleça os 

mecanismos de fiscalização e, principalmente, os critérios sob os quais as suas práticas devem 

ser desenvolvidas. 

 Destarte, por tudo que já foi explicitado, essa legislação deve se atentar para a 

realização da RA na perspectiva dos direitos reprodutivos, o que englobará o respeito às 

escolhas reprodutivas, a vivência da sexualidade, a garantia de acesso aos procedimentos, bem 

como a atenção aos cuidados de saúde reprodutiva.   

3.3 A Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina. 
 

 Primeiramente cabe explicar que existem inúmeros aspectos da resolução nº 2.121 de 

2015 do Conselho Federal de Medicina que pedem uma análise mais detida. Advém que, 

tendo por base o objetivo deste trabalho, o presente tópico irá se concentrar na análise, sob a 

perspectiva dos direitos reprodutivos, dos critérios de acesso às técnicas da reprodução 

assistida presentes na resolução. 

 De antemão, cumpre destacar que o Conselho Federal de Medicina, CFM, é uma 

autarquia federal, criada por meio da Lei 3.268/1957, sendo um órgão eminentemente de 
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fiscalização ético das práticas médicas, conforme preceitua o art. 2º, o qual descreve as suas 

finalidades:  

Art . 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos 
supervisores da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por 
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. 

  

Assim, tendo em vista que o CFM é uma autarquia federal, os seus atos, e 

consequentemente, as suas  resoluções, além de se dirigirem exclusivamente à classe médica, 

possuem natureza jurídica de ato administrativo.  

 Sendo assim, apesar das resoluções do CMF possuírem os requisitos da abstração, da 

generalidade e imperatividade, e assim de certa forma uma roupagem de lei, elas não podem 

ser consideradas previsões legais58, tendo em vista a natureza e a finalidade de seu órgão 

prolator, bem como a exclusividade de aplicação destas à comunidade médica.  

 Cumpre destacar que o conselho de medicina funciona também no âmbito dos estados, 

por meio dos Conselhos Regionais de Medicina, os quais colaboram na fiscalização da 

atividade médica.  

 Outro ponto que merece destaque é que a resolução nº 2.121/2015 não foi a primeira 

sobre a temática da reprodução assistida, antes dela existiram as resoluções nº 1358/1992, a 

1957/2010 e a 2013/2013, todas editadas pelo CFM exclusivamente sobre o tema.59  

 Em resumo, durante esses aproximadamente 25 anos, as resoluções do CFM sobre a 

reprodução assistida tem ocupado um espaço vazio em razão da ausência no ordenamento 

jurídico brasileiro de disposição específica sobre o tema.  
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 Salienta-se, que o presente trabalho não analisará  as resoluções anteriormente editadas pelo CFM sobre a 
reprodução assistida, tendo em vista a reflexão que ora se propõe, qual seja: demonstrar os critérios de 
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 Em decorrência disso é que a referida resolução tem sido utilizada não só pela 

comunidade médica, como também pela comunidade jurídica como parâmetro de aplicação e 

solução de conflitos sobre a RA, conforme pode ser observado da leitura dos julgados ora 

anexados:  

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA 
AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
RESOLUÇÃO CFM N.º 2013/2013. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. 
UTILIZAÇÃO DE ÓVULOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. 1. Afastada a alegação de ilegitimidade ativa ad causam, porquanto, 
muito embora a matéria trazida à liça, nos presentes autos, seja alusiva à ética 
médica, é indubitável a sua repercussão no que se refere ao direito próprio das 
impetrantes, uma vez que é a Resolução CFM n.º 1.957/2010, posteriormente 
substituída pela Resolução n.º 2013/2013, que expressamente proíbe o 
procedimento aqui pretendido, qual seja, a utilização de óvulos de pessoas 
componentes de um mesmo grupo familiar. 2. Conforme disciplinam o art. 5º, 
incisos LXIX e LXX da Constituição da República e o art. 1º da Lei n.º 12.016/09, 
mandado de segurança é o remédio constitucional que visa a assegurar direito 
líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, violado ou 
ameaçado de lesão por parte de autoridade. 3. O direito é certo, desde que o fato seja 
certo; incerta será a interpretação, mas esta se tornará certa, mediante a sentença, 
quando o juiz fizer a aplicação da lei no caso concreto controvertido. 4. No caso 
concreto, os impetrantes, casados há mais de 3 (três) anos, ajuizaram a presente ação 
mandamental, objetivando a utilização da técnica denominada ovodoação, pela qual 
a segunda impetrante, em razão da idade avançada, utilizaria, em sua gestação, 
óvulos doados de alguma das demais impetrantes, todas pertencentes ao seu núcleo 
familiar. 5. Por sua vez, a Resolução CFM n.º 1.957/2010, posteriormente 
substituída pela Resolução CFM n.º 2.013/2013, cujo item IV, n.º 2 impede que 
os doadores conheçam a identidade dos receptores e vice-versa, foi editada a 
fim de regular as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 
assistida, considerando a importância da infertilidade humana como um 
problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas (...) e a necessidade 
de harmonizar o uso destas técnicas com os princípios da ética médica. 6. Em 
razão de a questão trazida à liça tratar de matéria eminentemente técnica, de rigor 
seria a produção de prova pericial médica, a fim de comprovar a atual situação 
clínica da impetrante Maria Josê de Souza e esclarecer, de modo pormenorizado, os 
métodos utilizados na reprodução assistida em comento. 7. Ademais, as possíveis 
repercussões psicossociais para a criança fruto do aludido método reprodutivo 
deveriam ser analisadas com maior acuidade por um profissional capacitado para 
tanto. 8. Nesse passo, sendo a questão eminentemente técnica e não comprovando as 
impetrantes, por meio de documentação idônea, o alegado abuso de poder, não há 
que se falar em direito líquido e certo capaz de lhe garantir a concessão da ordem 
pleiteada, sendo de rigor a manutenção da r. sentença recorrida que julgou extinto o 
processo sem resolução de mérito, ainda que por fundamento diverso, devendo ser 
ressalvada, contudo, a utilização das vias ordinárias. 9. Apelação improvida.60 (grifo 
nosso) 

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. 
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO. IMPLANTAÇÃO DE CINCO EMBRIÕES. 
GRAVIDEZ DE QUÍNTUPLOS. NASCIMENTO DE CRIANÇAS COM 
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LESÕES CEREBRAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO AO 
PROCEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E A 
GESTAÇÃO QUÍNTUPLA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 
PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.Não é necessária a cassação 
da sentença ultra petita, bastando o decote pela instância recursal do valor fixado em 
excesso na condenação. 2.A sentença não é extra petita se a pretensão infere-se dos 
fundamentos da petição inicial e do pedido, e o próprio réu defendeu-se de tal 
pedido em sua contestação. 3.A assinatura de termo de consentimento ao 
procedimento de fertilização in vitro, com expressões técnicas ininteligíveis a 
leigos, não configura consentimento específico válido ao procedimento, 
tampouco tal como realizado (implantação de cinco embriões), considerando-se 
as disposições da Resolução 1.358/1992 do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), vigente à época dos fatos (sucedida pelas Resoluções 1.957/2010 e 
2.013/2013), que exigia consentimento detalhado e recomendava a implantação 
de, no máximo, quatro embriões. 4.Não supre a falta de consentimento específico 
válido ao procedimento de fertilização in vitro a frequência do casal a palestras 
dirigidas ao público em geral do Programa de Reprodução Humana do Hospital. 
5.Não merece acolhimento a alegação de ausência de prova do nexo causal entre as 
lesões cerebrais sofridas pelas crianças e a gestação de quíntuplos, se os relatórios 
médicos juntados e o depoimento médico colhido em audiência são claros quanto à 
relação de causalidade entre a gravidez gemelar, ainda mais de quíntuplos, e a 
prematuridade daí advinda, e lesões cerebrais tais como as sofridas pelos autores. 
6.Estando comprovado que a genitora ficou impossibilitada de exercer atividade 
laboral em razão da necessidade de cuidar dos filhos, sobretudo dos filhos 
portadores de necessidades especiais, também lhe é devida a pensão mensal fixada 
para os filhos acometidos das moléstias graves e incapacitantes advindas da gestação 
quíntupla. 7.Arbitra-se em um salário mínimo a pensão para cada um dos três 
autores (genitora e filhos), se nenhum deles exercia atividade remunerada antes do 
evento danoso. 8.O valor da indenização por danos morais tem como função a 
compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do 
dano, evitando-se novas condutas lesivas. 9.Para o arbitramento do valor devem ser 
levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade 
econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não 
resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, mantém o valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor. 10.Mantém-se a sistemática anterior de 
atualização dos débitos da Fazenda Pública, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até que sejam modulados os efeitos das 
ADIs 4357 e 4425. Precedentes do STF. 11.Majora-se o valor dos honorários 
advocatícios de sucumbência se a causa é razoavelmente complexa, tramitou por 
vários anos e exigiu a produção de prova pericial (R$ 7.000,00) 12.Rejeitaram-se as 
preliminares de nulidade da sentença. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e 
ao reexame necessário. Deu-se provimento ao apelo dos autores.61 (grifo nosso) 

 

 Ocorre que, apesar da importância desta resolução do CFM, deve-se refletir que 

considerar uma disposição ética como capaz de atender a todas as necessidades de 

regulamentação da RA, principalmente, tendo em vista que os preceitos médicos são 

perpassados por aspectos morais pertinentes à esse nicho em específico, é de fato 

insatisfatório, pois a temática da reprodução assistida repercute em questões que vão além dos 

                                                           
61

 BRASIL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação nº 0080294-36.2001.8.07.0001, Relator: J.J. 
COSTA CARVALHO- Data de Julgamento: 12/11/2014. 

 



saberes médicos, e, portanto, além do poder de fiscalização que foi concedido aos conselhos 

de medicina. 

 Imperioso ainda notar que as leis não foram elencadas pelo legislador constitucional 

como de competência do poder legislativo ao acaso, mas sim levando em conta a legitimidade 

do referido poder para editá-las, e, especialmente, tendo por base o debate democrático sob o 

qual as mesmas devem ser formuladas, a fim de que atendam as necessidades da sociedade. 

Sendo assim, seria forçoso admitir que este debate pudesse ser travado no âmbito do CFM, o 

qual atua estritamente sob a perspectiva médica.   

 Neste sentido aliás, foi proposta no ano de 2013 pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás uma Ação Civil Pública62 em face da então vigente resolução 2013/2013 do CFM. Em 

síntese, o parquet alegou que o conselho ao editar a referida resolução usurpou competências 

políticas do Poder Legislativo, bem como criou limitação constitucional à liberdade de 

planejamento familiar:  

Com efeito, esta demanda tem por objetivo lograr provimento judicial que, em 
caráter incidental, declare a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 
CFM n° 2.013, de 9 de maio de 2013, a qual, a pretexto de normatizar a atuação 
de profissionais da medicina frente às técnicas de reprodução assistida, 
extravasa os limites do poder regulamentar e constrange o direito 
constitucional á liberdade de planejamento familiar. Ademais, busca-se tutela 
jurisdicional que imponha ao réu conduta de não fazer, a fim de inibir a reiteração de 
atividades ilícitas fundadas na aludida resolução; e conduta de fazer, consistente em 
ordem para que o réu dê ampla publicidade à decisão que suspender a aplicabilidade 
da normativa aqui impugnada. (...) 
O artigo 10 da mencionada normativa remeteu ao seu anexo "normas éticas para a 
utilização das técnicas de reprodução assistida" que, longe de estabelecer padrões 
ético profissionais, imiscuiu-se em relações jurídicas alheias à disciplina 
deontológica da medicina. Com efeito, do corpo da Resolução CFM n° 
2.01312013 extraem-se normas que, flagrantemente, sobejam os lindes da 
deontologia médica, vindo a interferir, ilegitimamente, nos direitos 
reprodutivos da pessoa humana.  (...)Sobre o tema, vale registrar que o poder de 
expedir resoluções, conferido pelo ordenamento jurídico ao réu, ancora-se na Lei 
federal n° 3.26811957 que, em seu artigo 5 0 , "d", confere-lhe poderes para 
disciplinar a atuação ética dos profissionais da medicina. Entretanto, ao expedir a 
Resolução CFM n° 2.01312013, o réu exerceu atividade normativa para além dos 
limites que lhes foram impostos pela citada lei.63 (grifo nosso) 
 

 Sucede que, a demanda em questão foi julgada extinta sem resolução de mérito, face a 

via processual eleita, no caso a ação civil pública, ser inadequada para requerer a declaração 

de  inconstitucionalidade. 
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 Bem, após vistos todos esses aspectos preliminares, passa-se à análise da Resolução de 

acordo com a leitura destacada no início deste capítulo, qual seja, no que toca aos critérios de 

elegibilidade ao uso da técnica na ótica dos direitos reprodutivos. 

 A Resolução nº 2.121/2015 do CFM além das considerações iniciais, é dividida em 

nove capítulos. São estes: I- Princípios Gerais; II- Pacientes das Técnicas de RA; III- 

Referente às clínicas, centros ou serviços que aplicam as técnicas de RA; IV- Doação de 

gametas ou embriões; V- Criopreservação de gametas ou embriões; VI- Diagnóstico genético 

pré-implantação de embriões; VII- Sobre a gestação de substituição; VIII- Reprodução 

assistida post-mortem; IX- Disposição final.  

 Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, já reiteradamente destacado, a análise 

do presente tópico irá se deter nas considerações iniciais da Resolução e nos seus capítulos I, 

II, IV e VII. 

 Nas considerações iniciais são abordadas as assertivas sobre as quais a Resolução irá 

se pautar. As mais importantes são: a consideração da infertilidade como um problema de 

saúde, com implicações médicas e psicológicas e as decisões do STF na ADI 4.277 e na 

ADPF 132, ambas já referidas, sobre o reconhecimento da união estável homoafetiva como 

entidade familiar. 

 No que toca aos princípios gerais destacados no primeiro capítulo da Resolução pode-

se destacar como importantes: a definição das técnicas de reprodução assistida como tendo " o 

papel de auxiliar na resolução dos problemas de reprodução humana, facilitando o processo 

de procriação", bem como as hipóteses nas quais eles podem ser utilizadas, quais sejam 

"desde de que exista a possibilidade de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde 

para o (a) paciente ou possível descendente, sendo a idade máxima das candidatas à 

gestação de RA de 50 anos". Da leitura destes princípios gerais podem ser observada a 

preocupação com os prováveis riscos à saúde daqueles que se submetem aos procedimentos 

de RA, riscos esses que deverão ser analisados pelo médico quando da decisão de realização 

ou não do processo, bem como o critério de elegibilidade à técnica relacionado à idade 

máxima para que mulheres se candidatem à gestação pelos métodos da RA, qual seja de 50 

anos. 

 Posteriormente a própria Resolução elenca a permissão de exclusão deste limite de 

idade, quando o médico responsável avaliar, mediante fundamentos técnicos e científicos, que 

não há riscos à realização do procedimento. Cumpre destacar que esta foi uma inovação 

trazida pela Resolução 2.121/2015, pois, a Resolução anterior, qual seja 2013/2013, apenas 

previa a proibição de realização do procedimento em mulheres acima de 50 anos. Esta 



alteração perpetrada pelo Conselho não se deu todavia ao acaso, pois inúmeros foram os 

pedidos formulados tanto ao Conselho quanto ao próprio Poder Judiciário para que este limite 

fosse desconsiderado. Um dos fortes argumentos era de que ele desrespeitava os direitos 

reprodutivos das pessoas que optavam por retardar suas escolhas procriativas. Exemplo deste 

posicionamento se deu durante a I Jornada de Direito e Saúde organizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça em 15 de maio de 2014, onde se estabeleceu por meio do enunciado 

número 41 que " O estabelecimento da idade máxima de 50 anos, para que mulheres possam 

submeter-se ao tratamento e à gestação por reprodução assistida, afronta o direito 

constitucional à liberdade de planejamento familiar"
64

 

 Outro interessante enunciado proferido durante a referida jornada foi o enunciado 

número 40, o qual prelecionou que é " admissível, no registro de nascimento de indivíduo 

gerado por reprodução assistida, a inclusão do nome de duas pessoas do mesmo sexo, como 

pais.". De fato, ambos os enunciados demonstram a atualidade das questões ora discutidas, 

bem como a necessidade pungente de adequação das normativas jurídicas às realidades 

sociais. 

 Continuando a análise dos princípios gerais da Resolução 2.121/2015, são ainda 

elencados a obrigatoriedade do consentimento livre, esclarecido e informado para todos os 

pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida, a proibição de seleção do sexo ou de 

qualquer outra característica biológica do futuro filho, o limite máximo de quatro oócitos65 e 

embriões a serem transferidos para a receptora, bem como a vedação dos procedimento de 

redução embrionária nos casos de gravidez múltipla. 

 Quanto ao tópico sobre os pacientes das técnicas de RA a análise deve ser feita de 

forma mais detida, pois, é neste momento que a Resolução indica quem serão as pessoas que 

poderão recorrer às técnicas de reprodução assistida. 

 No item número 1 deste tópico a Resolução prescreve:  

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

                                                           
64 Enunciados disponíveis em < 
http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_
%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf>. Acesso em 16.03.2016 
65

  Oócitos é a nomenclatura médica para célula ovo, qual seja a derivada da junção do óvulo com o 
espermatozoide.  



 Da leitura da referida disposição infere-se, pelo menos à priori, que todos as pessoas 

capazes66 podem recorrer às técnicas de RA, isto é, independentemente de estado civil, 

orientação sexual, ou nível socioeconômico. 

 No item número 2, a Resolução prevê: 

2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas 
solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico. (grifo 
nosso)  
 

 Assim, apesar de inicialmente a Resolução afirmar que qualquer pessoa capaz pode 

recorrer às técnicas de RA, logo em seguida no item de número 2 ela irá, apesar de permitir o 

uso dos procedimentos para relacionamentos homoafetivos e para pessoas solteiras, 

condicioná-los à possibilidade de objeção do médico em realizá-los tendo em vista o seu 

direito de objeção de consciência, ou seja, pautar-se em sua convicção íntima sobre estas 

demandas. 

 Ocorre que, esta possibilidade concedida de "direito de objeção de consciência por 

parte do médico" pode desaguar em violações aos direitos reprodutivos, pois, como visto, é 

erigido em âmbito constitucional o direito ao livre planejamento familiar, e caso haja a recusa 

na realização do procedimento de reprodução assistida em casais homossexuais ou em 

pessoas solteiras por parte de um determinado médico, e não existam mais profissionais 

disponíveis para realização do procedimento, fato este que deve ser considerado tendo em 

vista a escassez do oferecimento das técnicas de RA no setor público de saúde, haverá a 

privação de direitos. 

 Frise-se que o presente trabalho não pretende se imiscuir na existência ou não do 

direito de objeção de consciência por parte do médico, o que demandaria uma análise mais 

profunda sob esta previsão, mas sim destacar as consequências negativas que esta previsão 

pode trazer para aqueles que terão o acesso às técnicas de RA negados, bem como a 

possibilidade desta objeção encobrir práticas discriminatórias. 

 Salienta-se que estas reflexões são ainda mais graves tendo em vista que fora por meio 

de uma Resolução que esta previsão foi incluída no quadro fático dos procedimentos de RA, 

ou seja, a única perspectiva sobre o qual esta assertiva foi criada é a médica, pois, a Resolução 

que a prevê é fruto do saber médico, e, portanto, de seus interesses. 
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 Ainda no que toca as previsões da Resolução sobre os pacientes das técnicas de RA 

temos no item de número 3 a permissão da gestação compartilhada nos casos de união 

homoafetiva feminina em que não exista infertilidade. 

 Em resumo do capítulo II da Resolução que aborda o tema dos pacientes das técnicas 

de RA, pode-se afirmar que se encontram positivadas disposições, principalmente, no que se 

refere ao reconhecimento do uso da técnica para casais homoafetivos e pessoas solteiras, 

todavia, apesar desta previsão existe a barreira silente da já analisada da possibilidade de 

objeção de consciência do médico. 

 Prosseguindo na análise ora proposta, o capítulo IV elenca as hipóteses de doação de 

gametas ou embriões. Em resumo, as principais previsões são: a impossibilidade da doação se 

realizar com fins lucrativos, a proibição dos doadores conhecerem a identidade dos receptores 

e vice-versa, a idade limite para doação de gametas da mulher como de 35 anos e de 50 anos 

para o homem, a permissão da doação voluntária de gametas masculinos, bem como da 

doação compartilhada de oócitos.67 

 Alguns pontos do deste capítulo IV merecem uma reflexão. Primeiramente deve ser 

destacado que a proibição dos doadores de conhecerem a identidade dos receptores vem 

sendo, em determinados casos, mitigada. Por exemplo, no final de 2015 o Tribunal Regional 

Federal da 3º Região reconheceu o direito de uma mulher se submeter ao procedimento de 

FIV a partir de óvulos doados por sua irmã. Assim, foi afastada a proibição prevista na 

Resolução do conselho federal de medicina de doadores e receptores se conhecerem, pois, 

segundo o colegiado os laços consanguíneos tornariam remota a chance de qualquer disputa 

em torno da maternidade: 

A razão maior da proibição inscrita na Resolução/CFM 2.121/2015, ao resguardar a 
identidade de doador (a) e receptor (a), encontra fundamento ético nos riscos de 
questionamento da filiação biológica da futura criança, desestabilizando as relações 
familiares e pondo em cheque o bem estar emocional de todos os envolvidos. Os 
laços consanguíneos existentes entre as irmãs e o fato da possível doadora haver 
constituído família tornam remota a chance de qualquer disputa em torno da 
maternidade, caindo por terra, então, diante da análise da situação concreta, a 
proibição inserta na norma questionada e a cautela representada pela preocupação 
que moveu o Conselho Federal de Medicina ao erigi-la.68 
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 Encerrando a análise ora proposta, temos o capítulo VII sobre a gestação de 

substituição, no qual são estabelecidos os requisitos sobre os quais o procedimento pode ser 

realizado.  

 Segundo a Resolução serão autorizados o procedimento de gestação de substituição 

desde que exista um problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora 

ou em caso de união homoafetiva, devendo ainda as doadoras pertencerem à família de um 

dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau, estando os demais casos sujeitos 

à autorização dos conselhos regionais de medicina. É vedado também o caráter lucrativo ou 

comercial da doação, devendo ainda haver autorização por escrito do cônjuge ou companheiro 

nos casos de a doadora temporária do útero ser casada ou viver em união estável. 

 Nos termos em que a gestação de substituição está prevista ela configura entraves de 

elegibilidade para os casais homoafetivos formados por homens, visto que estes para 

realizarem seu projeto parental dependem do procedimento da gestação de substituição, e com 

a necessidade de parentesco até o quarto grau para realização do procedimento, somado ao 

critério anteriormente referido de limite de 50 anos de idade para que mulheres possam ser 

submetidas às técnicas de RA, já se excluiriam as possibilidades de se recorrerem as mães, as 

avós e as tias, tendo em vista a alta probabilidade de estas já estarem nesta faixa etária quando 

da idealização do projeto parental do casal. Sobrariam, assim, as irmãs e primas, o que 

diminuiria as chances de acesso ao procedimento, pois os demais casos, conforme prevê a 

Resolução, dependeriam da análise dos conselhos regionais de medicina.  

 Em consulta a base de dados do CFM a presente pesquisa localizou a seguinte decisão 

do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas de 22 de julho de 2015: 

EMENTA: REPRODUÇÃO ASSISTIDA. UNIÃO HOMOAFETIVA. ÚTERO DE 
SUBSTITUIÇÃO SEM GRAU DE PARENTESCO. RESOLUÇÃO CFM 
2.013/2013. CASO DE EXCEÇÃO. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
A Resolução CFM 2013/2013 (publicada no Diário Oficial da União em 09/05/2013, 
Seção I, p. 119) dispõe em seu item VII sobre a possibilidade da gestação de 
substituição (doação temporária do útero) em casos de união homoafetiva. O item 1- 
determina que as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um 
dos parceiros num parentesco consanguíneo até o quarto grau. No caso em apreço 
tem-se que a doadora temporária não é parente consanguínea, contudo, a mesma 
declara, conforme documento 3 sendo um termo de declaração da autora, onde a 
mesma afirma de próprio punho possuir relação - parental com o Sr. A.L.S.F., uma 
vez que foi criada desde que era adolescente pela família do citado interessado. 
(...)Portanto, no caso em apreço, com as indicações acima mencionadas concluo ser 
favorável ao pedido aqui manifestado, fazendo remessa dos autos para a aprovação 
da Plenária.
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 No parecer em questão foi deferida o procedimento de gestação de substituição em 

pessoa que não possuía grau de parentesco até o quarto grau com o casal homoafetivo. Ocorre 

que, apesar desta autorização, percebe-se que o argumento central para esta concessão foi o 

fato da doadora temporária, apesar de não ser parente consanguínea, ter sido criada desde que 

era adolescente pela família dos interessados. Assim, nota-se que está longe de ser 

reconhecida a possibilidade de realização do procedimento fora do requisito do grau de 

parentesco, o que pode vir a constituir um entrave para os casais homossexuais que venham a 

recorrer à técnica.    

 Em resumo, apesar da resolução nº 2.121/2015 ser considerada uma fonte referencial 

sobre a reprodução assistida no Brasil, face a ausência de lei sobre o tema, ela não é suficiente 

para garantir a segurança jurídica a todos os que recorrem às técnicas de RA com o objetivo 

de ter um filho. Isto se deve ao fato de esta ser uma disposição de caráter fiscalizatório no 

âmbito exclusivo do campo médico. Assim, além de existirem questões importantes que 

foram abordadas pela Resolução sem o devido debate com a sociedade, tais como o limite de 

idade para a realização do procedimento, a possibilidade de objeção de consciência do médico 

para o uso da técnica em casais homossexuais e em pessoas solteiras, o impedimento de 

realização do procedimento de gestação de substituição para além do quarto grau de 

parentesco, existem outras questões de suma importância que não são objeto da resolução tais 

como: os impactos no direito de família, questões procedimentais como a realização do 

registro das crianças nascidas via RA, a previsão expressa da disponibilização do 

procedimento pelo SUS, dentre outros aspectos que trariam maior segurança tanto para os 

médicos, mas sobretudo para os usuários da técnica.   

 Daí a extrema necessidade de uma lei específica sobre o tema, visando o amplo e 

necessário debate, bem como a cobertura de todos os aspectos pertinentes à temática da 

reprodução assistida.    

3.4 Análise do Projeto de Lei nº 1.184/2003 
 

 O projeto de Lei nº 1.184/200370 de autoria do à época Senador Lucio Alcântara, do 

Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, hoje em trâmite perante a Câmara de 

Deputados, é a proposta mais extensa e com maior ambição de controle da prática e do acesso 
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às técnicas de reprodução assistida. Por isso, a escolha do presente trabalho de centrar a 

análise dos projetos de lei em RA neste projeto em específico. 

 Ao referido projeto de Lei estão apensados mais 15 projetos. Abaixo será apresentado 

um quadro com o objetivo de sintetizar as propostas nestes apresentas: 

PROJETO 

DE LEI 

AUTORIA SÍNTESE DO PROJETO SITUAÇÃO ATUAL 

DE TRAMITAÇÃO 

2855/1997 

 

Confúcio 

Moura - 

PMDB/RO 

Inclui a fecundação in vitro, transferência 

de pre-embriões, transferência intratubária 

de gametas, a crioconservação de embriões 

e a permite gestação de substituição. 

Arquivado  

4664/2001 

 

Lamartine 

Posella - 

PMDB/SP 

Dispõe sobre a proibição ao descarte de 

embriões humanos fertilizados “in vitro”, 

os quais deverão ser doados ou 

conservados. Veda a utilização destes em 

pesquisas. 

Arquivado 

4665/2001 

 

Lamartine 

Posella - 

PMDB/SP 

Dispõe sobre a autorização da fertilização 
humana "in vitro" exclusivamente para os 

casais comprovadamente incapazes de gerar 
filhos pelo processo natural de fertilização e 

dá outras providências. 

Arquivado 

6296/2002 

 

Magno Malta - 

ES 
Proíbe a fertilização de óvulos humanos 

com material genético proveniente de 

células de doador do gênero feminino. 

 

Arquivado 

1135/2003 

 

Dr. Pinotti - 

PMDB/SP 

Define normas para realização de 

inseminação artificial, fertilização "in 

vitro”, permite a gestação de substituição 

ou doação temporária do útero, bem como a 

criopreservação de gametas e pré-embriões. 

Estabelece ainda que os pré-embriões 

originados “in vitro”, anteriormente à sua 

implantação no organismo da receptora, 

não são dotados de personalidade civil. 

Arquivado 

2061/2003 

 

Maria José Da 

Conceição 

Maninha 

PT/DF 

Disciplina o uso de técnicas de Reprodução 

Humana Assistida como um dos 

componentes auxiliares no processo de 

procriação, em serviços de saúde, 

estabelece penalidades e dá outras 

Arquivado 



providências. Prevê a disponibilização dos 

procedimentos de RA no sistema público de 

saúde. 

 

4686/2004 

 

José Carlos 

Araújo - 

PFL/BA 

Introduz art. 1.597-A à Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, que institui o Código 

Civil, assegurando o direito ao 

conhecimento da origem genética do ser 

gerado a partir de reprodução assistida. 

Ressalta ainda que a maternidade ou 

paternidade biológica resultante de 

processo de reprodução assistida heteróloga 

não gera direitos sucessórios. 

Arquivado 

4889/2005 

 

Salvador 

Zimbaldi - 

PTB/SP 

Estabelece normas e critérios para o 

funcionamento de Clínicas de Reprodução 

Humana, e prevê a necessidade de 

autorização do Ministério da Saúde para 

funcionamento, devendo ainda, 

obrigatoriamente, todos os processos de 

fertilização serem a este informados. Veda 

ainda a produção e inseminação de mais de 

um óvulo por mulher, e o uso para fins de 

pesquisa, até mesmo como células-tronco 

Arquivado 

5624/2005 

 

Neucimar Fraga 

- PL/ES 

Cria o Programa de Reprodução Assistida 

no Sistema Único de Saúde e dá outras 

providências. 

Arquivado 

3067/2008 

 

Dr. Pinotti - 

DEM/SP 

Estabelece que as pesquisas com células-

tronco só poderão ser feitas por entidades 

habilitadas, mediante autorização especial 

da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP; proíbe a remessa para o 

exterior de embriões congelados; veda o 

envio e a comercialização dos resultados 

das pesquisas 

Em 28.05.2008 foi requerido 

pelo Deputado autor do 

projeto a realização de 

audiência pública . Não 

consta no andamento a 

análise do referido pedido. 

7701/2010  

 

Dalva 

Figueiredo - 

PT/AP 

Dispõe sobre a utilização “post mortem” de 

sêmen do marido ou companheiro, a qual 

poderá ocorrer desde que exista expressa 

anuência destes. 

Recebido em 09.08.2010 pela 

CCJ 

3977/2012  

 

Lael Varella - 
DEM/MG 

Dispõe sobre o acesso às técnicas de 
preservação de gametas e Reprodução 

Assistida aos pacientes em idade 

Recebido em 14.06.2012 pela 

CCJ 



 

 Em resumo, a maioria dos projetos de Lei possuem disposições bem restritivas em 

relação à reprodução assistida.  Quase a totalidade dos projetos sequer abordam a 

possibilidade do uso da técnica para os casais homoafetivos, ou preveem a possibilidade de 

disponibilização dos procedimentos pelo sistema único de saúde (apenas o projeto de lei nº 

2061/2003 de autoria da Deputado Maria José da Conceição Maninha, do Partido dos 

Trabalhadores prevê esta possibilidade).  

 Interessante refletir também sobre a atualidade do tema, pois, ainda durante o ano 

passado foi protocolado um novo projeto de Lei sobre a temática da reprodução assistida, no 

caso o PL 115/2015. 

reprodutiva submetidos a tratamento de 
câncer. 

 

4892/2012  

 

Eleuses Paiva - 

PSD/SP 
Institui o Estatuto da Reprodução Assistida, 

para regular a aplicação e utilização das 

técnicas de reprodução assistida. Define 

que as técnicas de RA deverão ser usadas 

somente em caráter subsidiário, nos quais 

haja diagnóstico de um médico indicando a 

necessidade de remediar infertilidade ou 

esterilidade. Não prevê a utilização por 

casais homossexuais ou pessoas solteiras. 

Elenca os princípios sobre os quais a 

mesma deve ser pautada, tais como a 

serenidade familiar. Garante o sigilo do 

doador, mas salvaguarda o direito de 

conhecimento de origens, sem, todavia, 

efeitos sucessórios. Permite a doação 

temporária do útero, devendo a doadora ter 

parentesco até o 2º grau. Elenca a 

obrigatoriedade de homologação judicial 

deste procedimento. Cria o Conselho 

Nacional de Reprodução Humana Assistida 

 

Recebido em 21.02.2013 pela 

CCJ 

115/2015 

 

Juscelino 

Rezende Filho - 

PRP/MA 

Reproduz praticamente o teor do projeto de 

Lei nº 4892/2015, pois, possui apenas 

pequenas alterações redacionais. 

Recebido em 04.03.2015 pela 

CCJ 



 Notório, sobretudo, é constatar que pouco se tem evoluído no debate sobre a 

reprodução assistida no Brasil, haja vista que, ao que parece, a iniciativa dos parlamentares 

sobre a matéria tem se resumido mais a elaboração de projetos de lei que contemplem e 

divulguem seus posicionamentos do que ao debate democrático sobre a matéria. 

 O projeto de Lei nº 1.184/2003, objeto de análise do presente tópico, iniciou sua 

tramitação pelo Senado Federal, onde foi protocolado em 09.03.1999, e recebeu o número de 

projeto de Lei 90/1999.71  

 O referido projeto tramitou no Senado Federal por quase 10 anos. Durante esse 

período foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e pela Comissão de 

Assuntos Sociais, CAS, sendo aprovado por esta última em 20 de março de 2003.72   

 Na CCJ o relator designado foi o senador Roberto Requião, sendo apresentado 

relatório favorável pela constitucionalidade e juridicidade da matéria em 12 de abril de 2003. 

O texto teve apenas pequenas alterações quanto ao mérito visando, segundo o relator " tornar 

a proposição mais precisa do ponto de vista médico, administrativo e jurídico, e mais coerente 

com nossos princípios éticos (...)"73 

 Após o PL seguiu para análise da CAS, onde foi aprovado com alterações, em 

20.03.2003.  

 Passa-se agora à análise do teor do texto aprovado no Senado Federal, pela CAS, com 

enfoque, principalmente, na análise ora proposta, qual seja nos critérios de elegibilidade de 

acesso à técnica, e em sua leitura na perspectiva dos direitos reprodutivos. 

 O projeto de Lei aprovado pelo senado federal possui praticamente a mesma estrutura 

do proposta inicialmente apresentada pelo senador Lúcio Alcântara. Assim, o projeto de Lei 

divide-se nas seguintes seções: I- Dos Princípios Gerais, II- Do Consentimento Livre e 

Esclarecido, III- Dos Serviços de Saúde e Profissionais, IV- Das Doações, V- Dos Gametas e 

Embriões, VI- Da Filiação da Criança, VII- Das Infrações e Penalidades, VIII- Das 

Disposições Finais.  

 Insta salientar que, tendo em vista o objetivo de análise ora proposto, e também a fim 

de demonstrar como a construção legislativa sobre a matéria foi se formando ao longo dos 
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 Cumpre destacar que, tendo em vista o sistema legislativo bicameral brasileiro, quando um projeto muda de 
casa legislativa a sua numeração também sofre alteração.   
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 Não houve análise do projeto de Lei pelo plenário do Senado Federal, pois na forma do art. 91, parágrafo 3º do 
regimento interno da referida casa legislativa, caso não haja a interposição de recurso no prazo de cinco dias, no 
sentido de apreciação da matéria pelo plenário, à mesma não se fará necessária.   
73

  Disponível  em 
<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=08/05/2003&paginaDireta=09788>. 
Acesso em 19.03.2016. A referida citação encontra-se na página 84.  



anos que o projeto de Lei tramita no Congresso Nacional, vamos fazer um recorte e observar 

as mudanças redacionais nas seguintes seções: I- Dos Princípios Gerais, IV- Das Doações, V- 

Dos Gametas e Embriões. 

 No que se refere à seção I- Dos Princípios Gerais a principal alteração em relação à 

proposta inicial apresentada foi a retirada da permissão de realização do procedimento de 

gestação de substituição, sob a justificativa, segundo o relator, senador Tião Viana, de que 

"tal procedimento cria inúmeros óbices do ponto de vista jurídico, ético e moral, 

repercutindo gravemente na vida da criança." 

 Assim no art. 3º foi definido que "Fica proibida a gestação de substituição", sendo 

previsto no art. 19, inciso III como crime " participar do procedimento de gestação de 

substituição, na condição de beneficiário, intermediário ou executor da técnica", com pena 

prevista de 1 a 3 anos de reclusão mais multa. 

 Esta restrição ao procedimento de gestação de substituição, como visto, configura um 

obstáculo intransponível para os casais homossexuais masculinos realizarem seu projeto 

parental por meio das técnicas de RA, bem como para mulheres com problemas reprodutivos, 

e que por isso não possam gestar, de serem mães.   

 Além disso, o projeto de Lei aprovado manteve a redação do original no que se refere 

ao conceito de reprodução assistida e aos seus beneficiários: 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o uso das técnicas de Reprodução Assistida (RA) para a 
implantação artificial de gametas ou embriões humanos, fertilizados in vitro, no 
organismo de mulheres receptoras.  
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, atribui-se a denominação de: (...) 
II – beneficiários: às mulheres ou aos casais que tenham solicitado o emprego da 
Reprodução Assistida; 

  

 Assim, o projeto de Lei aprovado no Senado previa a possibilidade de utilização das 

técnicas de RA somente para mulheres solteiras e para casais heterossexuais. Não foram 

comtemplados desta forma como beneficiários da técnica os homens solteiros e os casais 

homoafetivos.  

 Salienta-se que, apesar da previsão aprovada no Senado ser restritiva quanto aos 

beneficiários da RA, que este cenário poderia ter sido ainda pior, haja vista que por meio da 

Emenda nº 2 foi proposto que apenas casais pudessem recorrer às técnicas. A referida 

proposição, todavia, não foi aceita, ao argumento de que a emenda padecia do vício da 

inconstitucionalidade material, por afronta aos arts. 3º, 5º e 224 § 4º, da CRFB/88. 

Pretende ainda a emenda em tela, com a inclusão do § 1º do Art. 2º, limitar a 
utilização da Reprodução Assistida aos cônjuges ou ao homem e à mulher em união 
estável, com o objetivo de preservar a "família completa". No nosso entender, tal 
disposição fere não apenas o disposto no Artº 3º, inciso IV da Constituição 



Federal, que veda quaisquer formas de discriminação, mas também o disposto 
no Art. 5º, que assegura o princípio fundamental da igualdade, "sem distinção 
de qualquer natureza". Ademais, os nossos nobres constituintes de 1988, sensíveis 
à necessidade de adequar o ordenamento jurídico brasileiro à pluralidade de 
estilos de vida e de crenças que caracterizam a realidade social contemporânea 
e o Estado democrático, optaram por reconhecer como entidade familiar tanto 
a família parental como a monoparental, ao dispor no Art. 226, § 4º, da Carta 
Magna, que "entende-se também como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes". Assim sendo, a alteração 
proposta incorre em vício de inconstitucionalidade. (grifo nosso) 

 

Notório refletir que nessa época, qual seja no ano de 2003, determinadas pautas 

minoritárias, dentro as quais se incluem a homossexual, ainda não haviam ganhado o devido 

espaço no debate nacional.  

 Outro aspecto que merece destaque, ainda na seção dos princípios, foi a definição 

sobre o uso das técnicas de RA:   

Art. 2º A utilização das técnicas de Reprodução Assistida será permitida, na forma 
autorizada nesta Lei e em seus regulamentos, nos casos em que se verifique 
infertilidade e para a prevenção de doenças genéticas ligadas ao sexo (...). (grifo 
nosso). 

 De fato, adotou-se no senado uma posição restritiva sobre o acesso às técnicas da 

reprodução assistida, pois como visto ao longo deste trabalho, transformar o conceito médico 

de infertilidade em um pré-requisito de acesso implica na impossibilidade de aqueles que não 

se enquadrem nesta questão de recorrer à técnica. Neste cenário os casais homossexuais, e até 

mesmo as mulheres solteiras enquadradas como beneficiários no próprio projeto, seriam 

impedidos de serem usuários da RA, o que configuraria na violação dos direitos reprodutivos 

destes.  

 Sobre a seção IV, Das Doações, praticamente não houveram alterações em relação a 

proposta inicial. Em resumo, acordou-se que seria permitido a doação de gametas, desde que 

fosse de forma gratuita. Admitiu-se ainda o sigilo da doação, sendo certo que doadores não 

poderiam conhecer os receptores, mas foi autorizado a quebra deste sigilo por razões médicas 

ou quando a pessoa nascida desejasse conhecer suas origens biológicas. 

Quanto às Emendas nºs 5 e 7, mantemos nossa opinião de que a pessoa nascida a 
partir das técnicas de Reprodução Assistida possui o direito legítimo de 
conhecer todas as informações sobre o processo que a gerou, inclusive a 
identidade do(s) doador(es), desde que manifeste sua vontade livre, consciente e 
esclarecida. É importante ressaltar que, embora permita a quebra do sigilo da 
adoção, com o intuito de garantir o direito à identidade, o Substitutivo veda, em seu 
Art. 17, o reconhecimento de qualquer direito ou vínculo quanto à paternidade ou 
maternidade, entre o doador e seus parentes biológicos e a pessoa nascida por esse 
método, salvo os impedimentos matrimoniais arrolados na legislação civil. (grifo 
nosso) 
 

 Ocorre que, como já destacado a possibilidade legal de futuramente a pessoa nascida 

via RA desejar conhecer suas origens, pode representar em uma diminuição do número de 



doadores, o que prejudicaria sobremaneira os procedimentos de reprodução assistida, tendo 

em vista que hoje são escassos os números de doadores.74 Atualmente o baixo número de 

doadores disponíveis, além de ter favorecido o aumento dos custos, tem levado as clínicas 

brasileiras a importarem gametas.75   

 Na seção V, Dos Gametas e Embriões, houveram alterações substanciais. 

Primeiramente, a proposta inicialmente apresentada previa a possibilidade de transferência de 

no máximo quatro embriões por ciclo reprodutivo, enquanto que na proposta aprovada este 

número foi reduzido para dois embriões. Além disso, a proposta inicial permitia tanto a 

conservação dos gametas quanto dos embriões, já a proposta aprovada apesar de permitir a 

conservação dos gametas, impediu a criopreservação dos embriões, devendo obrigatoriamente 

ser transferidos a fresco todos os embriões obtidos, na forma do art. 13, parágrafo 1º: 

Art. 13. Na execução da técnica de Reprodução Assistida, poderão ser produzidos 
e transferidos até 2 (dois) embriões, respeitada a vontade da mulher receptora, a 
cada ciclo reprodutivo. § 1º Serão obrigatoriamente transferidos a fresco todos 
os embriões obtidos, obedecido ao critério definido no caput deste artigo. (grifo 
nosso) 

 

 Além disso, pode-se destacar a proibição de manipulações genéticas, tais como a 

escolha de sexo, bem como a autorização de uso para pesquisa dos embriões transferidos e 

espontaneamente abortados.  

Em relação às Emendas nºs 3, 6 e 9, somos contrários à produção de embriões 
excedentes e seu conseqüente congelamento, por ser este um País cujo Código Penal 
proíbe o aborto, e, portanto, também o descarte embrionário. Ademais, acreditamos 
ser necessário estimular os estabelecimentos a aprimorar, cada vez mais, as técnicas 
de Reprodução Assistida, de forma a atender aos critérios de “boa prática clínica”, 
ao invés de continuar a produzir e manter congelados milhares e milhares de 
embriões sem que se saiba o que fazer com eles, já que o descarte é vedado. Há, 
ainda, a considerar, o enorme e grave risco de que o congelamento de embriões 
venha a estimular o comércio da vida humana, tratada como produto. 
 
A Emenda nº 2 foi acatada também parcialmente. Somos favoráveis à alteração 
proposta no caput do Art. 2º de nosso Substitutivo, que visa excluir do texto a 
possibilidade de utilização da Reprodução Assistida para prevenção ou tratamento 
de doenças genéticas ou hereditárias, considerando o risco de que tal permissão sirva 
de pretexto à prática da eugenia. Embora, a nosso ver, a referida exclusão resulte no 
engessamento da norma, tendo em vista a espantosa velocidade com que a ciência 
avança nesse campo, o 9 que resultará forçosamente em sua breve revisão, tal 
precaução parece-nos razoável, e possui o mérito de coibir o mau uso da técnica. 
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 Em síntese, essas são as principais alterações em relação a proposta inicial apresentada 

e a aprovada no Senado Federal. 

 Passa-se agora a análise da tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. 

 Ao chegar na câmara como visto o projeto de Lei 90/1999 mudou de número para 

projeto de Lei 1.184/2003.  

 O projeto de lei em questão ainda se encontra em tramitação nesta casa legislativa. 

Desta forma, incluindo o tempo de tramitação no Senado Federal, o projeto de Lei sobre a 

reprodução assistida tramita há 17 anos no poder legislativo brasileiro. 

 Na câmara dos deputados ele foi apresentado em 03.06.2003 ao plenário. 

Posteriormente foi encaminhado à CCJ, onde foi designada como relatora a deputada Perpetua 

Almeida, a qual todavia, devolveu a proposta sem apresentar o seu parecer. 

 Tendo em vista o ocorrido, foi designado como novo relator, em 13.02.2004 (registra-

se quase 1 ano depois), o deputado Colbert Martins, o qual ficou responsável por analisar a 

proposta, tendo devolvido esta somente em 03.06.2008.  

 Cumpre destacar que, nestes mais de quatro anos que o projeto de Lei nº 1.184/2003 

ficou com o relator deputado Colbert Martins, vários novos projetos de lei, acima listados, 

foram anexados ao PL em comento, o que fez com que a análise do mesmo fosse atrasada, 

pois as demais proposições seriam analisadas em conjunto.  

 Em seu último parecer, prolatado em 22.05.2008, o relator posicionou-se pela 

constitucionalidade formal da matéria veiculada no PL nº 1.184/2003:  

Sob o ponto de vista constitucional, a matéria objeto das proposições encontra-se 
salvaguardada, principalmente, pelo artigo 226, § 7º. Outrossim não há vício quanto 
à iniciativa da lei, principalmente porque o nosso Código Civil, art. 1597, já dispõe 
sobre a fecundação in vitro. 

 Ocorre que, no que se refere ao mérito o deputado entendeu pela rejeição do PL, ao 

argumento de que: 

Quanto ao mérito, acreditamos que a matéria objeto dos PLs 1.184/03, 
2.061/03;1.135/03; 2.855/97, 4.686/04 não deva ser tratada com as minúcias 
neles descritas. A lei poderia dizer mais do que deveria ou, ao contrário, limitar 
os avanços científicos e tecnológicos, em detrimento do livre planejamento 

familiar, de que versa a Constituição Federal.(grifo nosso). 
 

 Em outras palavras, o deputado entendeu que apesar da relevância da matéria, uma lei 

sobre a temática da reprodução assistida poderia engessar os avanças científicos, devendo, 

portanto, as regulações no que toca a matéria ficarem à cargo dos órgãos competentes do 

Poder executivo:  

Como a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, em seu artigo 1.597, já 
permite a reprodução através da inseminação artificial, cabe aos órgãos 
competentes do Poder Executivo (ANVISA, Ministério da Saúde, etc.), 
juntamente com o Conselho Nacional de Medicina, atendidos os princípios éticos 



e legais que devem nortear todos os seus atos e regras, ditar as regras para que o 
disposto no Código Civil seja efetivado. 

 Após este parecer a matéria ficou parada até 23.05.2011, quando então foi designado 

um novo relator, o deputado João Campos.  

 Em 03.07.2012  foi requerido pelo deputado relator a realização de audiência pública 

para discutir a questão, a qual só veio ocorrer em 20.08.2015.  

 Assim, até a presente data, está é a última tramitação que consta no PL 1.184/2003. 

 Interessante, por fim, se faz a análise dos termos da audiência pública ocorrida em 

20.08.2015, pois, por meio dela podemos compreender pontos importantes do cenário atual 

sobre uma lei da reprodução assistida no Brasil.76  

 O primeiro ponto que merece atenção é que, o último parecer proferido pela CCJ em 

22.05.2008, o qual rejeitou no mérito o PL, não reflete o atual posicionamento da Câmara 

sobre a matéria, pois, ainda nos primeiros momentos da audiência pública o relator João 

Campos destaca a importância do debate legislativo sobre a reprodução assistida, ao afirmar 

que o parlamento não poderia, face a complexidade da matéria, bem como ao vazio 

legislativo, de se furtar ao debate sobre a questão. 

 Desta forma, não merecem mais prosperar os argumentos sobre a dispensabilidade de 

uma lei sobre a RA, a qual objeto de comentários neste capítulo sobre sua importância. 

 Outro ponto que foi ressaltado várias vezes durante a audiência pública é o fato do 

projeto de lei que está sendo agora analisado pelo Câmara, ter sido analisado pelo Senado há 

treze anos atrás, ou seja, muitas das disposições do PL estão defasadas. Por exemplo, a 

abordagem que o PL traz a respeito da proibição do uso de embriões para pesquisa, bem como 

o descarte dos embriões não fecundados, matérias estas que já foram superadas pela Lei de 

Biossegurança e pela jurisprudência do STF, conforme já abordado. 

 Para debater os aspectos do PL foram convidados, além dos deputados da casa, 

membros do movimento Brasil sem Aborto, membros do Conselho Federal de Medicina, da 

Associação Brasileira de Reprodução Assistida, da ANVISA e da Associação Nacional Pró-

vida e Pró- família. Estas convocações certamente foram feitas visando um debate mais 

democrático, e capaz de auxiliar a CCJ na elaboração de um relatório adequado. 

 Fazendo um apanhado das principais falas da audiência realizado no dia 20.08.2015, 

percebesse que determinadas questões ainda seguem polêmicas. Por exemplo, ainda existem 

dúvidas a respeito da criopreservação de embriões, da possibilidade do procedimento da 
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gestação de substituição, do número de embriões a serem transferidos, dos beneficiários da 

técnica, dentre outros pontos. 

 Os principais argumentos favoráveis a uma visão mais restritiva sobre a reprodução 

assistida, e consequentemente sobre o acesso às suas técnicas, estão presos a questões, de 

certa forma, já superadas. A principal delas é quanto ao uso dos embriões fertilizados in vitro. 

Muitos defendem, e o próprio projeto prevê, que devem ser fertilizados apenas dois embriões 

por cada tentativa de realização da reprodução assistida, sendo vedada a criopreservação, pois, 

segundo o projeto, todos os embriões devem ser transferidos a fresco. O objetivo desta 

medida é que inexistam embriões fecundados que não sejam inseminados, pois, o que se 

pretende, de acordo com os defensores deste posicionamento, é zelar pela dignidade destes. 

 Os principais defensores desses argumentos durante a audiência pública foram os 

membros da Associação Nacional Pró-vida e Pró- família e do movimento Brasil sem Aborto. 

A representante deste último movimento afirmou inclusive durante sua fala que hoje o que 

ocorre seria um verdadeiro "drama dos embriões criopreservados", tendo em vista que estes 

não são considerados em toda sua potencialidade enquanto futuros seres humanos. 

 Por outro lado, membros do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira 

de Reprodução Assistida argumentam que restringir o número de embriões fecundados e 

posteriormente inseminados para dois, diminuiria sobremaneira as chances de sucesso do 

procedimento, o que acarretaria na necessidade de novas tentativas, as quais por conseguinte 

encareceriam ainda mais todo o processo que já é de valor elevado. Salientaram ainda que 

este fato implicaria em restringir ainda mais o acesso aqueles que não possuem recursos 

financeiros. 

  Outro ponto discutido na audiência pública, questionado pelo representante da 

Sociedade Brasileira de Reprodução Humana Assistida, é o problema da utilização do 

conceito médico de infertilidade como requisito de acesso aos procedimentos de RA. Nas 

palavras do representante o uso deste conceito como critério definidor de quem poderia ou 

não recorrer à técnica desencadearia na impossibilidade de casais homoafetivos, e de 

mulheres e homens solteiros de serem beneficiários, ou até mesmo, de indivíduos que viessem 

à sofrer de alguma doença para qual o tratamento os deixasse inférteis, de recorrerem aos 

procedimentos de RA para congelarem os seus gametas, tal como ocorre para aqueles que se 

submetem aos tratamentos de câncer. 

 Pode- se concluir que nesses últimos 17 anos poucos foram os avanços na tramitação e 

discussão do Projeto de Lei sobre a reprodução assistida no Congresso Nacional. O fato é que, 

ainda hoje, questões já conhecidas dos debates jurídicos tem funcionado como entraves à 



tramitação do referido PL. Questões como a dignidade do embrião fertilizado in vitro, o 

acesso à técnica por casais homoafetivos ou por pessoas solteiras, apesar de ambos serem 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico pátrio, a disponibilização dos procedimentos via 

SUS, apesar da previsão de disponibilização da assistência tanto à contracepção como à 

concepção na Lei do Planejamento Familiar.  

 Neste cenário, cumpre perceber que a atividade legislativa certamente não é linear, 

pois, tendo em vista o processo eleitoral brasileiro, os parlamentares que uma vez se 

encontram em seus cargos possuem um mandato eletivo a cumprir, findo o qual novas 

eleições serão realizadas, o que possibilitará que novos parlamentares ocupem estes cargos. 

Em razão desta realidade é que existem uma série de PL's parados no congresso nacional, bem 

como PL'S com conteúdo antagônico à antigas proposições, pois, a atividade legislativa, por 

óbvio, caminha de acordo com a iniciativa dos próprios parlamentares. 

 Esta leitura é fundamental para compreensão do que ocorreu e ocorre com o projeto de 

lei sobre a reprodução assistida, o qual mesmo depois de 17 anos de tramitação ainda possui 

os mesmos entraves de mérito em sua tramitação.  

 Assim, dentro deste microcosmos que é a análise da reprodução assistida, uma 

reflexão se faz imperiosa, não basta que a jurisprudência e até mesmo o próprio ordenamento 

jurídico assegurem determinados direitos, enquanto o processo legislativo for perpetrado por 

pessoas que defendem interesses privados, e imiscuem suas moralidades na prática legislativa, 

sem levar em conta os direitos constitucionalmente assegurados, tal como os direitos 

reprodutivos que asseguram a todos o acesso pleno aos métodos conceptivos e contraceptivos. 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 O presente trabalho abordou a reprodução assistida à luz dos direitos reprodutivos, 

com enfoque principal nos critérios de elegibilidade de acesso á técnica.  

 Para tanto, ao longo do trabalho foram abordados conceitos relevantes para 

compreensão da reprodução assistida na perspectiva dos direitos reprodutivos. Conceitos 

como direitos humanos, autonomia reprodutiva, saúde reprodutiva, foram fundamentais para 

já no primeiro capítulo lançar as bases sobre as quais as posteriores ideias seriam 

fundamentadas. 

 Desta forma, logo de plano assentou-se a importância do reconhecimento dos direitos 

reprodutivos como direitos humanos, o que implica no reconhecimento da essencialidade 

destes direitos para todos os indivíduos, ou seja, independentemente de qualquer status social 

ou econômico.  

 Ainda no primeiro capítulo abordou-se, reiteradamente, o conceito dos direitos 

reprodutivos como sendo o direito de todo indivíduo de fazer suas próprias escolhas 

reprodutivas, com o auxílio de todas as ferramentas e informações necessárias para viver 

todos os aspectos de sua reprodução. O que demonstra o caráter dúplice do referido direito, o 

qual demanda tanto ações positivas quanto ações negativas do Estado.  

 Assim, com base no panorama formulado no capítulo primeiro quanto aos direitos 

reprodutivos, demonstrou-se o eixo sobre o qual a reprodução assistida deve ser lida, 

desenvolvida e pautada. 

 Desta forma, tendo em vista a consagração no ordenamento jurídico pátrio do direito 

ao livre planejamento familiar, funcionando este como fundamento jurídico constitucional ao 

reconhecimento dos direitos reprodutivos no ordenamento brasileiro, estabeleceu-se que não 

mais se pode aceitar que os assuntos correlatos à reprodução, e também à sexualidade, sejam 

esmorecidos por assuntos políticos ou argumentos morais. 

 Ademais, como visto, o reconhecimento do direito ao livre planejamento familiar, e a 

sua regulamentação por meio da Lei 9.263/96, inseriram de vez no ordenamento jurídico 



nacional a noção de direitos reprodutivos, pois, assegurou-se o direito a todo homem, mulher 

ou casal de decidir livremente, e contando com o fornecimento das informações e 

instrumentos pelo Estado, sobre todos os aspectos de sua reprodução, o que inclui as questões 

relacionadas à concepção.  

 Além disso, no que toca aos métodos conceptivos, e especialmente a reprodução 

assistida, foi assegurado no art. 9º da Lei 9.263/96 que 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". Estabeleceu-se ainda que caberia ao SUS fornecer  

os instrumentos necessários à realização destas ações, na forma do art. 3º, parágrafo único do 

mesmo diploma.   

 Também restou comprovado ao longo do trabalho o existência no ordenamento 

jurídico pátrio do direito à procriação, pois como visto, tanto a Constituição Federal como a 

Lei 9.263/96 ao conceder ao casal o direito ao livre planejamento familiar concedeu também o 

direito à procriação, como um dos instrumentos à efetivação deste, pois estabeleceu que o 

planejamento familiar se constituiria como um conjunto de ações onde estaria garantido o 

direito igualitário de constituição limitação ou aumento da prole. 

 Todos esses argumentos serviram de fundamento para existência do direito de acesso à 

reprodução assistida, bem como para o reconhecimento desta como umas das vertentes que 

possibilitam a concretização dos direitos reprodutivos dos indivíduos. 

 Visto isso, foram feitas considerações sobre os entraves existentes quanto ao acesso às 

técnicas de reprodução assistida.  

 Foi possível constatar que apesar do imenso potencial transformador inerente à 

reprodução assistida existem algumas previsões e discursos que reiteram o uso da técnica na 

exata medida da reprodução natural, qual seja, pela lógica heterossexual.  

 Foi assim, que ao longo do capítulo segundo, e quando da análise da Resolução do 

CFM e do Projeto de Lei 1.184/2003, foi ressaltado como certas proposições reiteram o 

padrão heteronormativo das condutas sociais, apesar de hoje já ser reconhecido tanto a união 

homoafetiva, como resguardadas as famílias monoparentais. 

 Como exemplo deste problema, foi destacada a previsão no Projeto de Lei 1.184/2003 

do conceito médico de infertilidade como requisito de acesso à técnica, o qual revela na 

prática normas procriativas de gênero ligadas à matriz heterossexual. 

 Contatou-se também que o fato de praticamente não existirem serviços públicos de 

reprodução assistida disponíveis no país, além de implicar no desrespeito aos direitos 



reprodutivos daqueles que buscam a técnica mais não podem arcar com os custos,  resulta no 

descompasso do uso desta face ao preceito constitucional da vedação de comercialização de 

partes do corpo humano, pois, existem programas de acesso visando baratear o procedimento 

que acabam por colocar nas entrelinhas a comercialização, tal como demonstrado na doação 

compartilhada. 

 Ressaltou-se ainda, que a ausência de regulamentação específica sobre a reprodução 

assistida, além de contribuir ao desrespeito dos direitos reprodutivos daqueles que pleiteiam o 

acesso e não conseguem, podem também originar, face à precária fiscalização do uso da 

técnica, em riscos para a saúde daqueles que se submetem aos procedimentos. 

 Desta forma, constatou-se que uma lei específica sobre a reprodução assistida tem uma 

dupla função no que toca sua análise na perspectiva dos direitos reprodutivos, a primeira seria 

garantir o acesso a todos e a segunda seria garantir que suas práticas se efetivem em 

consonância com os preceitos da saúde reprodutiva dos usuários.  

 Assim, em resumo, a conclusão obtida por meio do presente trabalho foi de que apesar 

do reconhecimento dos direitos reprodutivos, e do direito de acesso às técnicas da reprodução 

assistida, as quais na concepção do presente trabalho devem sempre ser efetivadas na 

perspectiva dos primeiros, o que tem ocorrido na prática tem sido, de certa maneira, o 

contrário da leitura ora proposta. 

 As possíveis explicações para este cenário, obtidas ao longo deste trabalho, perpassam 

inúmeros aspectos. O mais importante deles, sobretudo, é  compreender que tanto os direitos 

reprodutivos, quanto a reprodução assistida tem seus aspectos práticos perpassadas por 

moralidades e subjetividades. Desta forma, mesmo já havendo inúmeras conquistas presentes 

no panorama atual, elas são diariamente postas à prova. Por exemplo, apesar da consagração 

dos direitos reprodutivos, do direito ao livre planejamento familiar, do reconhecimento  pelo 

STF da união homoafetiva, e até mesmo da previsão da esolução do CFM do uso da técnica 

por casais homossexuais, o Parlamento, como visto quando da análise do Projeto de Lei 

1.184/2003, ainda hesita em reconhecer os casais homoafetivos como beneficiários da técnica. 

 Sendo assim, afirma-se com convicção, é imperioso que a reprodução assistida, bem 

como a futura lei que venha disciplinar o tema, sejam construídas com base na concepção 

integral dos direitos reprodutivos, pois, assim se evitará que existam brechas interpretativas 

que resultem na supressão de direitos.  
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