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Resumo: O presente artigo visa trazer reflexões sobre o direito 
ao planejamento familiar  através da reprodução assistida como 
derivação do direito fundamental à saúde. Para tanto, pretende-
se analisar a luz da legislação existente no Brasil, a possibilidade 
de intervenção do Poder Judiciário para o oferecimento da re-
produção assistida pelo Estado.  
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Abstract: The purpose of this article is to bring reflections on the 
right to family planning through assisted reproduction as a deri-
vation of the fundamental right to health. To do this, it is in-
tended to analyze through the legislation in Brazil the possibility 
of intervention by the Judiciary to offer reproduction assisted by 
the State. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 presente trabalho tratará do direito ao planeja-
mento familiar garantido na Constituição Federal 
Brasileira no § 7º do artigo 226 da Constituição 
Federal, sob o enfoque de ser derivado do direito 
fundamental à saúde. 

Isto porque para aqueles casais que são afetados por al-
gum tipo de infertilidade, a reprodução humana assistida passa 
a ser a única opção para geração de filhos biológicos, pois apesar 
de constar do texto constitucional que o planejamento familiar é 
uma decisão do casal, compete ao Estado propiciar recursos edu-
cacionais e científicos para o exercício desse direito.  

A título de contextualização, referida técnica médica já é 
viável há décadas, sendo que o primeiro bebê produto da Ferti-
lização in Vitro nasceu na Inglaterra em 1978 e, na América La-
tina, o primeiro nascimento foi em 1984 na Argentina.  

Diante do contexto jurídico e fático acima descrito, pre-
tende-se verificar se caberia ao Estado oferecer o procedimento 
de reprodução assistida como forma de garantir o direito à saúde 
e o direito de formar família àqueles que não tem condições de 
suportar os seus custos, através do Sistema Único de Saúde, a 
fim de garantir a aplicabilidade de um direito fundamental cons-
titucionalmente previsto. 

Como forma de sistematizar os assuntos que serão abor-
dados, o artigo será dividido da seguinte forma: primeiro, será 
feita uma breve conceituação do direito fundamental, trazendo o 
entendimento de juristas nacionais e estrangeiros. Em seguida, 
será contextualizado o direito à saúde e o direito à vida privada 
familiar como direito fundamental previsto na Constituição bra-
sileira como em tratados internacionais. Dando continuidade, o 

O
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artigo tratará da normatização da reprodução assistida no Brasil. 
E, por fim, mostrará como tem sido a atuação do Poder Judiciá-
rio diante dos pleitos que exigem do Estado o acesso gratuito ao 
tratamento da reprodução assistida. 

Ao final do trabalho, pretende-se que o leitor possa refle-
tir sobre os tópicos abordados, bem como consiga, a partir das 
pesquisas citadas tanto do direito nacional como estrangeiro, 
formar sua própria conclusão sobre o tema, já que se trata de 
tema extremamente relevante em matéria de direitos fundamen-
tais. 
 
2. CONCEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL  
 

No passado, os direitos fundamentais destinavam-se ape-
nas a assegurar a esfera de liberdade dos indivíduos frente a in-
tervenções do Poder Público, e por esta razão eram encarados 
como direitos de defesa do indivíduo. 

Hodiernamente, diante da preocupação com a participa-
ção igualitária fática e não mais meramente formal dos direitos 
fundamentais, a discussão sobre o dever de promoção de direitos 
fundamentais diante de uma posição interventiva do Estado pas-
sou a ser recorrente na doutrina.  

Para o jurista Jorge Reis Novaes “um direito fundamen-
tal significa que em Estado constitucional de Direito, ter uma 
importância, dignidade e força constitucional reconhecidas que, 
no domínio das relações gerais entre o Estado e o indivíduo, ele-
vam o bem, a posição por ele tutelada à qualidade de limite jurí-
dico-constitucional à actuação dos poderes públicos. 4 

O mesmo autor classifica os direitos fundamentais em: 
a) direito estatal de respeito dos direitos fundamentais; b) dever 
estatal de proteção dos direitos fundamentais; c) dever estatal de 
promoção dos direitos fundamentais. E ressalta que nunca há 

 
4 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto 
direitos fundamentais. Coimbra: Wolters Kluwer, 2010, p.251. 
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apenas um único meio de proteger tais direitos, mas sim sempre 
várias possibilidades. 

Já ROBERT ALEXY classifica o direito à prestação da 
seguinte forma: a) direitos à proteção, entendidos pelo autor 
como os direitos do titular de direito fundamental frente ao Es-
tado para que este o proteja de intervenções de terceiros5; b) di-
reitos à organização e procedimento, que segundo ALEXY com-
preendem o direito ao estabelecimento de determinadas normas 
procedimentais, bem como o direito a uma determinada inter-
pretação e aplicação concreta de tais normas;6 c) direito à pres-
tação em sentido estrito (prestação fática), que de acordo com o 
autor supracitado seria o direito do indivíduo frente ao Estado de 
algo que, se o indivíduo tivesse meios financeiros e suficientes 
de encontrá-lo no mercado, poderia obtê-lo também do particu-
lar.7 

Assim sendo, o leque de ações do Estado que podem ser 
objeto de direitos à prestação vão desde a proteção do cidadão 
frente a outros cidadãos, por intermédio da edição de normas de 
direito penal – concepção clássica, até as normas de organização, 
procedimento e de prestação de bens e dinheiro.8 

Outro jurista que se preocupou em classificar o direito à 
prestação foi INGO SARLET WOLFGANG9, conforme pode-
mos verificar no seguinte esquema por ele formulado: Direitos à 
prestação em sentido amplo: 1.1.Direitos à proteção; 1.2.Direi-
tos à participação na organização e procedimento;1.3. Direitos à 
prestação em sentido estrito. 

Segundo INGO SARLET WOLFGANG o direito à pres-
tação em sentido estrito ainda pode ser subdividido em duas 

 
5 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid, 2002,  p. 430. 
6 Op.cit. p. 458. 
7 Op.cit. p. 482. 
8 Nesse sentido ver Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales. Madrid, 
2002,  p. 427. 
9 WOLFGANG, Ingo Sarlet. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 175 
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classes: direitos originários e direitos derivados à prestação. 
Os direitos originários seriam aqueles reconhecidos a 

partir da própria norma constitucional e independentemente de 
qualquer mediação legislativa. Já os direitos derivados, como o 
próprio nome revela, seriam aqueles já concretizados pelo legis-
lador infraconstitucional. 

É importante destacar que já foi amplamente discutido na 
doutrina nacional e estrangeira se os direitos fundamentais te-
riam aplicabilidade imediata.  

Nesse sentido SARLET afirma que as normas constitu-
cionais sempre são dotadas de um mínimo de eficácia, sendo que 
no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado outor-
gado ao art. 5º, parágrafo 1º, da nossa Lei Fundamental, pode 
afirmar-se que aos poderes públicos incumbe a tarefa e o dever 
de extrair das normas que os consagram (os direitos fundamen-
tais) a maior eficácia possível, outorgando-lhes, neste sentido, 
efeitos reforçados relativamente às demais normas constitucio-
nais, já que não há como desconsiderar a circunstância de que a 
presunção de aplicabilidade imediata e plena eficácia que milita 
em favor dos direitos fundamentais constitui, em verdade, um 
dos esteios de sua fundamentalidade formal no âmbito da Cons-
tituição. 

No direito português, a Constituição da República Portu-
guesa traz em seu artigo 18, assim como a Constituição brasi-
leira, regra constitucional disciplinando que os preceitos consti-
tucionais referentes aos direitos, liberdades e garantias são dire-
tamente aplicáveis.10 

Ao analisar o tema, o jurista português J.J. Gomes CA-
NOTILHO (1984, p.164), aduz ser desnecessária a mediação le-
gislativa para colmatação do direito fundamental, que deve ser 
aplicado mesmo na ausência da lei. Apesar de admitir que 

 
10 Constituição da República Portuguesa, artigo 18, 1. Os preceitos constitucionais 
respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam 
as entidades públicas e privadas. 
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existam dificuldades decorrentes da expressa requisição consti-
tucional de complemento e, principalmente, de matérias relati-
vas a direitos a prestação, o supracitado jurista entende que é 
preciso reconhecer certa margem de opção e concretização ao 
Poder Judiciário perante a inércia dos demais Poderes. 

Parece que esta mesma orientação deve ser seguida em 
relação ao ordenamento jurídico brasileiro, que também prevê a 
aplicação imediata dos direitos fundamentais, em consonância 
com o princípio da máxima efetividade das regras constitucio-
nais, conforme lição do Ministro Luís Roberto BARROSO 
(1996, p.147) no seguinte sentido: “Por certo, a competência 
para aplicá-las, se descumpridas por seus destinatários, há de 
ser do Poder Judiciário. E mais, a ausência de lei integradora, 
quando não inviabilize integralmente a aplicação do preceito 
constitucional, não é empecilho à sua concretização pelo juiz, 
mesmo à luz do direito positivo vigente, consoante  se extrai do 
artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil: ‘Art. 4º. Quando 
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 
os costumes e os princípios gerais do direito”. 

Feita essa concisa, porém, necessária distinção, ressalta-
se que o presente estudo se reservará à análise do direito funda-
mental à prestação em sentido estrito, avaliando até que ponto 
pode-se reconhecer ao particular o direito de exigir judicial-
mente do Estado a prestação da reprodução assistida como forma 
de materializar o seu direito à saúde e do planejamento familiar. 
 
3. DIREITO À SAÚDE E DO DIREITO À VIDA PRI-
VADA FAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 

O Brasil, desde 1948 é signatário da Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem que prevê, em seu art. 25, que: “Toda 
a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe asse-
gurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 
quanto a alimentação, ao vestuário, ao alojamento, a assistência 
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médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários; e tem 
direito a segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de sub-
sistência por circunstâncias independentes da sua vontade”. 

Se não bastasse, em 1969 aderiu à Convenção Americana 
de Direitos Humanos que em seu art. 4° expressa que “toda pes-
soa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica 
e moral”. 

E em 1988, constou da Constituição Federal que saúde é 
um direito de todos, garantindo por meio do poder estatal, o 
acesso igualitário e universal aos tratamentos de saúde, nos ter-
mos do artigo 194, I e II da CF/88, que estabeleceu a universali-
dade e a uniformidade e equivalência dos serviços e ações à toda 
população. 

E para a execução das políticas de saúde pública no Bra-
sil após sua  previsão no bojo da Constituição, o legislador criou 
através da Lei 8080/90 o Sistema Único de Saúde (SUS),  que 
em seu artigo 2º afirma que “A saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício.” E ainda mais adiante, no artigo 
7º dispõe que as ações e os serviços de saúde devem ser univer-
sais e em todos os níveis, devendo ser prestados tanto pela rede 
pública quanto pela rede privada conveniada ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). 11 

 
11 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios:I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência;II - integralidade de assistência, entendida como con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;III 
- preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;IV 
- igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espé-
cie;V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;VI - divulgação de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuá-
rio;VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a aloca-
ção de recursos e a orientação programática;VIII - participação da comunidade;IX - 
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Portanto, se de um lado temos assegurado o direito à sa-
úde na Constituição e a criação do Sistema Único de Saúde, do 
outro lado, a própria Constituição proteje também a família e 
prevê no § 7º de seu artigo 226 que:  “A família, base da socie-
dade, tem especial proteção do Estado (...) § 7º Fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade res-
ponsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, com-
petindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coerci-
tiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 

Ou seja, temos no corpo da própria Constituição assegu-
rado expressamente que o Estado irá propiciar os recursos cien-
tíficos necessários ao exercício do direito de qualquer casal ao 
planejamento familiar. 

No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos entendeu que a decisão de ter filhos biológicos pertence à 
esfera íntima de cada indivíduo, sendo tal decisão desdobramento 
da autonomia da vontade da pessoa e do direito reprodutivo da 
mulher.  

A referida corte definiu a infertilidade como a impossi-
bilidade de alcançar uma gravidez clínica depois de haver man-
tido relações sexuais sem proteção durante 12 meses ou mais. 
Por sua vez a fertilização in vitro – FIV, foi definida como sendo 
um procedimento no qual os óvulos de uma mulher são 

 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de go-
verno:a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;b) regionalização 
e hierarquização da rede de serviços de saúde;X - integração em nível executivo das 
ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;XI - conjugação dos recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da popula-
ção;XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 
eXIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.XIV – organização de atendimento público específico e especializado 
para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 
atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em con-
formidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada pela Lei nº 
13.427, de 2017) 
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removidos de seus ovários, e são fertilizados com esperma em 
procedimento de laboratório. Uma vez concluído esse procedi-
mento, o óvulo fertilizado (embrião) é devolvido ao útero da mu-
lher. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), estima-se que cerca de 10% dos casais em idade fértil 
têm problemas para engravidar. Diversas são as causas entre mu-
lheres e homens e apenas 10% desses motivos não são conheci-
dos.12 

Portanto, a utilização da reprodução assistida para comba-
ter eventual infertilidade estaria amparada ao cumprimento do ar-
tigo 11.2 e 17.2 da Convenção, artigos com a seguintes redações:  

11.2 - Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abu-
sivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou 
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 
reputação. 
17.2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraí-
rem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e 
as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em 
que não afetem estas o princípio da não-discriminação estabele-
cido nesta Convenção. 

Ao tratar do tema, Laura Davis Mattar, ensina que o 
termo "direitos reprodutivos" tornou-se público no I Encontro 
Internacional de Saúde da Mulher realizado em Amsterdã, Ho-
landa, em 1984. Na época, segundo a autora, houve um consenso 
global de que esta denominação traduzia um conceito mais com-
pleto e adequado do que "saúde da mulher" para a ampla pauta 
de autodeterminação reprodutiva das mulheres.13 

Paradoxalmente, a formulação do conteúdo dos direitos 
reprodutivos teve início, na desconstrução da maternidade como 

 
12 https://www.conjur.com.br/2019-dez-03/stj-colocar-ponto-final-discussao-fertili-
zacao-in-vitro 
13 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise 
comparativa com os direitos reprodutivos. Sur, Rev. int. direitos human.,  São Paulo 
,  v. 5, n. 8, p. 60-83,  June  2008 .   Available from <http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&lng=en&nrm=iso>. 
access on  25  Mar.  2020.  https://doi.org/10.1590/S1806-64452008000100004. 
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um dever, por meio da luta pelo direito ao aborto e anticoncep-
ção em países desenvolvidos, sendo que mais tarde viria a ser 
usado justamente para garantir o devido tratamento a mulheres 
com dificuldade para engravidar.  

Mas a nomenclatura “direito reprodutivo” consagrou-se 
mesmo foi na Conferência Internacional de População e Desen-
volvimento (CIPD), que aconteceu no Cairo, Egito, em 1994, 
tendo sido, posteriormente reafirmada na IV Conferência Mun-
dial sobre a Mulher, em Pequim, China, no ano de 1995. Se-
gundo o parágrafo 7.3 do Programa de Ação do Cairo: 

[O]s direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos 
já reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacio-
nais sobre direitos humanos e em outros documentos consen-
suais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito 
básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e res-
ponsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportuni-
dade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o 
fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde 
sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar deci-
sões sobre a reprodução livre de discriminação, coerção ou 
violência, conforme expresso em documentos sobre direitos 
humanos. 

Segundo artigo publicado pelo Centro de Direitos Repro-
dutivos situado em Nova York, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos reconheceu a infertilidade como uma incapacidade, a sa-
ber: “la infertilidad es um limitación funcional reconocida como 
uma enfermedad y que las personas com infertilidad em Costa 
Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decision de la 
Sala Constitucional, debían considerarse protegidas por los dere-
chos de las personas com discapacidad que incluyen el derecho 
de aceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de 
salud reprodutiva.”14 

No Brasil o referido conceito foi utilizado pelo Ministro 
Luís Roberto Barroso no julgamento do HC nº 124.306/RJ, que 

 
14 https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/FIV-EN-COSTA-
RICA_SPN.pdf, consultado em 25/03/2020. 
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teve como objeto a descriminalização da interrupção da gravidez 
até o terceiro mês. Em seu voto, o Ministrou mencionou que o 
reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulhe-
res como direito fundamental percorreu uma longa trajetória, 
que teve como marco duas conferências internacionais, uma re-
alizada em 1994, conhecida como Conferência de Cairo e outra 
realizada no ano seguinte em Pequim, IV Conferência Mundial 
sobre a Mulher. Sendo que de acordo com relatório da conferên-
cia de Cairo restou definido como direito reprodutivo o direito 
básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e res-
ponsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade 
de seus filhos e ter informação e os meios de assim fazer, e o 
direito gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodu-
ção. Inclui também, seu direito de tomar decisões sobre a repro-
dução, livre de discriminação, coerção ou violência, conforme 
expresso em documentos sobre direitos humanos. 

Neste contexto, se considerarmos o direito a saúde e o 
direito ao planejamento familiar, previstos expressamente no 
texto da Constituição brasileira, como sendo direitos fundamen-
tais por excelência, o direito à reprodução assistida é uma deri-
vação destes direitos, com aplicação imediata. 

E tendo em vista que os meios de reprodução assistida 
são extremamente onerosos, a não disponibilização do serviço 
pelo Estado através do Sistema Único de Saúde produziria tam-
bém uma enorme  discriminação social, já que prejudicaria os 
casais pobres, que não teriam acesso a médicos e clínicas parti-
culares e, por isso, não poderiam exercer o seu direito ao plane-
jamento familiar. 

Sem dúvida, a negação do Estado em realizar os proce-
dimentos de reprodução assistida em hospitais públicos, implica 
de forma, ainda que indireta, na negação ao direito à saúde e do 
direito a formação de família aos casais pobres, pois a infertili-
dade não escolhe sexo nem classe social. 

Não há como negar, portanto, que o impacto do não 
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oferecimento do serviço pelo Estado traz implicações às classes 
menos favorecida, eis que casais com condições econômicas pri-
vilegiada podem se valer das clínicas particulares. 

E, portanto, quando o Estado não fornece os meios cien-
tíficos disponíveis para que um casal possa ter filhos, estaria in-
terferindo em seu direito de formar uma família e, via de conse-
quência, infringindo um direito fundamental. 
 
4. DA NORMATIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO ASSIS-
TIDA NO BRASIL  
 

Somente em 1996, através da Lei 9263/1996, o § 7º do 
artigo 226 da Constituição veio a ser regulamentado, estabele-
cendo em seu artigo 1º que o planejamento familiar é direito de 
todo o cidadão. E mais adiante, no artigo 3º dispõe:  “O planeja-
mento familiar é parte integrante do conjunto de ações de aten-
ção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de 
atendimento global e integral à saúde. Parágrafo único - As ins-
tâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus 
níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a 
garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a aten-
ção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção inte-
gral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como 
atividades básicas, entre outras” 

Deixou claro o legislador que é dever do Estado, através 
do Sistema Único de Saúde garantir a implantação de ações vol-
tadas para o planejamento familiar relacionadas à prevenção e 
educação para acesso a informações, meios, métodos e técnicas 
disponíveis para a regulação da fecundidade, podendo elas se-
rem exercidas por instituições públicas e privadas. 

No mesmo sentido a Portaria nº 426/2005 do Ministério 
da Saúde institui no âmbito do SUS a Política Nacional de Aten-
ção Integral em Reprodução Humana Assistida.   

No preâmbulo da referida portaria, consta a necessidade 
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de se estruturar o Sistema Único de Saúde - SUS a fim de que 
permita atenção integral em reprodução humana assistida e me-
lhoria do acesso a esse atendimento especializado. 

A referida norma cita que a assistência em planejamento 
familiar deve incluir a oferta de todos os métodos e técnicas para 
a concepção e a anticoncepção, cientificamente aceitos, de 
acordo com a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regu-
lamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar. 

No entanto, o artigo 4º da portaria delega a regulamenta-
ção suplementar e complementar de seu conteúdo aos estados, 
Distrito Federal e municípios, o que na prática não tem ocorrido. 

Por fim, tem-se ainda a Resolução do Conselho Federal 
de Medicina nº 2168/2017 que trata das normas éticas para a uti-
lização das técnicas de reprodução assistida que sofreu modifi-
cações pela Resolução nº 2.283/2020 apenas para incluir o uso 
da técnica também para para heterossexuais,  homoafetivos  e  
transgêneros. 

Vale ressaltar que no que se refere a saúde privada, a 
obrigatoriedade da cobertura de atendimento decorrente do pla-
nejamento familiar por parte das empresas que comercializam 
planos e seguros de saúde veio através do artigo 35-C, da Lei 
Federal 9.656/1998, conhecida como LPS, cabendo à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar -ANS publicar normas que re-
gulamentem o dispositivo. 

Nesse passo, a ANS vem atualizando o rol de procedi-
mentos e eventos em saúde, que constitui a referência básica 
para cobertura assistencial mínima para os planos de saúde. O 
rol contempla diversas coberturas obrigatórias de atendimentos, 
procedimentos e amplo acesso aos métodos e técnicas para con-
cepção e contracepção correlatos ao planejamento familiar. 

Quanto à inseminação artificial, é possível afirmar tratar-
se de uma exceção à regra obrigacional (art. 10, III LPS) trazida 
pelo legislador para as operadoras de planos de saúde no que 
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tange ao planejamento familiar, passando a ser uma faculdade 
dos contratantes, cuja cobertura trará impacto no valor das con-
traprestações pagas por eles. 

No entanto, o intuito do presente artigo é tratar do direito 
a reprodução assistida a população que se utiliza do Sistema 
Único de Saúde. 

A despeito da normatização acima mencionada, na prá-
tica para conseguir o referido tratamento pode se levar anos, pois 
apenas alguns hospitais da rede pública oferecem o serviço. Para 
se ter um idéia, no Estado de São Paulo, estado mais rico da fe-
deração, apenas três hospitais possuem o tratamento disponível 
pelo SUS, são eles: Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, Hospital das Clínicas da UNIFESP e o Pérola 
Byington.  

E tempo é geralmente o que a mulher ou casal infértil não 
tem, pois até que se descubra a infertidade muitos anos de tenta-
tiva através de outros métodos já foram consumidos, sendo certo 
que com o avanço da idade biológica as chances de sucesso do 
procedimento vão ficando cada vez menores. 

Diante desse contexto é que muitas pessoas buscam no 
Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. 
 
5.  DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA 
INOBSERVÂNCIA DE UM DIREITO FUNDAMENTAL DE 
PRESTAÇÃO: REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 
A doutrina não é unânime quanto ao cabimento de inter-

venção do Poder Judiciário quando estamos diante da inobser-
vância de um direito fundamental de prestação. 

VIEIRA DE ANDRADE15 explica que o entendimento 
dos direitos sociais à prestação varia consoante ordenamentos 
jurídicos, pois os mesmos poderão ser encarados como: 

 
15 VIEIRA DE  ANDRADE, José Carlos.  Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, 2º edição, Coimbra: Almedina, 2001, p. 373. 
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princípios políticos; normas programáticas; preceitos indicado-
res de fins dos Estado; princípios jurídicos; normas organizató-
rias; garantias institucionais; e direitos subjetivos públicos, esse 
último, muito raramente. 

Segundo o autor, a Constituição portuguesa prevê os di-
reitos à prestação como normas impositivas de legislação e, por-
tanto, não confere a seus titulares verdadeiros, via de regra, po-
deres de exigir diretamente a sua prestação. Esses direitos de 
prestação, de acordo com a legislação portuguesa, indicariam ou 
imporiam ao Estado o dever de tomar as medidas para a sua re-
alização concreta. 

VIERA DE ANDRADE ainda acrescenta que tais nor-
mas não seriam  meramente programáticas, pois vinculariam 
efetivamente o Estado, impondo-lhe o dever de legislar. Desta 
forma, apenas se tornariam direitos subjetivos certos na medida 
em que houvesse a atuação legislativa definindo o conteúdo con-
creto de tais prestações por intermédio de opções políticas.   

Não obstante VIERA DE ANDRADE entenda que os di-
reitos fundamentais sociais de prestação são imposições legisla-
tivas, deixa claro que o  Estado tem o dever de legislar! 

E caso o Estado não cumpra com o seu dever de legislar, 
aduz o autor que o artigo 283 da Constituição Portuguesa esta-
belece a possibilidade da fiscalização por intermédio da “incons-
titucionalidade por omissão”. E em seguida explica: “(...) há 
omissão legislativa sempre que o legislador não cumpre, ou 
cumpre insuficientemente, o dever constitucional de concretizar 
imposições constitucionais concretas.”16 

Nesse contexto, poderá existir omissão legislativa todas 
as vezes que o legislador simplesmente não editar normas (não 
agir - omissão total) ou quando as normas forem insuficientes ou 
incompletas (omissão parcial). 

A solução dada pelo ordenamento jurídico português é a 
censura pelo Tribunal Constitucional ao órgão legislador 

 
16 VIERA DE ANDRADE, op. cit., p.381. 
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competente, dando-lhe conhecimento da situação de inconstitu-
cionalidade.  

Ao se referir à possibilidade de atuação do Poder Judi-
ciário nos casos de omissão do legislador, VIERA DE AN-
DRADE mais uma vez afirma que: “no caso de inexistência de 
legislação sobre a matéria, ou na parte em que esta se revelar 
insuficiente para permitir o cumprimento das normas constitu-
cionais, estas não poderão, em regra, ser atualizadas e aplica-
das pelo juiz ou pela Administração. É aqui indispensável o ju-
ízo autônomo do legislador e ele não pode ser substituído por 
outra entidade.”17 

Mas como toda regra, para que possa ser confirmada, tem 
sua exceção, VIEIRA DE ANDRADE vislumbra a possibilidade 
de interferência ao poder do legislador na hipótese em que esteja 
em jogo um conteúdo mínimo dos preceitos constitucionais, ou 
seja, diante de situações de flagrante necessidade ou injustiças 
extremas, de tal modo que a exceção sirva como válvula de se-
gurança à ordem jurídica constitucional. 

Assim sendo, o poder de conformação do legislador, ou 
seja, o poder de estabelecer autonomamente a forma, a medida 
e o grau em que concretizam as imposições constitucionais no 
caso dos direitos sociais de prestação, não é total. 

Verificado o entendimento da doutrina, passamos a aná-
lise de como o Poder Judiciário brasileiro vem enfrentando o 
tema da disponibilização da reprodução assistida pelo Sistema 
Único de Saúde, já que como ensina o José Ricardo Suter18, é 
notório que a relação entre os avanços biotecnológicos e o di-
reito causam impactos na socidade, fazendo com que o direito e 
os tribunais assumam um papel crucial, eis que o direito é por 
natureza uma ciência social. 

Na Ação Direta de Insconstitucionalidade ADI 3510, o 
 

17 VIERA DE ANDRADE, op. cit., p. 384. 
18 SUTER, José Ricardo. Direito à Identidade Genética mediante inseminação heteró-
loga e o princípio da dignidade humana. Revista BONIJURIS, Ano XXVI, Vol 26, 
2014, p.40 
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então Ministro Ayres Brito ao tratar da Lei de Biossegurança, 
acabou por esbarrar no tema da reprodução assistida tendo fi-
cado sedimentado naquele julgamento que a decisão por uma 
descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de von-
tade 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". 

Os Ministros entenderam que o princípio fundamental da 
dignidade da pessoa humana propicia base constitucional para 
um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assis-
tida que incluam a fertilização artificial ou "in vitro". Constou 
da ementa do julgamento que o planejamento familiar, "fruto da 
livre decisão do casal", é "fundado nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da paternidade responsável" (§ 7º desse em-
blemático artigo constitucional de nº 226).  

No mesmo julgamento, foi dito que o Direito à saúde, 
positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de natu-
reza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos 
direitos constitutivos da seguridade social, é um  "direito de to-
dos e dever do Estado" (caput do art. 196 da Constituição), razão 
pela qual a Lei de Biossegurança iria de encontro ao direito à 
saúde.  

No entanto, não obstante o Supremo Tribunal Federal ter 
entendido na ADI 3510 que a reprodução assistida seria um des-
dobramento tanto do direito da dignidade da pessoa humana 
como do direito à saúde, ao julgar pedido especificamente sobre 
a obrigação do Estado em fornecer o referido tratamento de 
forma gratuita, vem entendeno que não há violação aos preceitos 
constitucionais ou afronta aos arts. 1º, III, 4º, 5º, 6º, 196 e 226, 
§ 7º, da Constituição da República, uma vez que não existiria 
legislação infraconstitucional a obrigar o fornecimento de forma 
integral pelo SUS19.  

 
19 “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 
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Em outra ação movida por um casal no Estado do Paraná, 
estado que não possui hospital credenciado para o procedimento 
pelo SUS, foi decidido, em primeiro grau, pela procedência do 
pedido, tendo sido determinado à UNIÃO que procedesse a 

 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDENTE 
DA PRIMEIRA TURMA A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 859.311 RIO DE JANEIRO VOTO A Senhora Ministra Rosa Weber (Re-
latora): Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo 
ao exame do mérito. Nada colhe o agravo. Negado seguimento ao recurso ao funda-
mento de que inexistente violação de preceito da Constituição Federal, bem como pela 
aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Irrepreensível a decisão agravada. Consoante 
consignado, a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo ex-
tremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstituci-
onal aplicável e do revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados 
em sede extraordinária, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-nor-
mativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, III, 4º, 5º, 6º, 196 
e 226, § 7º, da Constituição da República. Nesse sentido: “SEGUNDO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRA-
TAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DESLOCAMENTO E TRATA-
MENTO. CUSTEIO DO DESLOCAMENTO PELO ESTADO. ANÁLISE DE LE-
GISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGI-
MENTAL DESPROVIDO.” (RE 790771 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª 
Turma, DJe 03-10-2016) 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉ-
DICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ANÁLISE DE 
EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABO-
RAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO IN-
FRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor 
do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há 
falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões 2 Documento as-
sinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode 
ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu-
mento.asp sob o código 4456-525F-0D74-C5A3 e senha C1ED-5935-1C2F-CA41 RE 
826981 / RS recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação in-
fraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvi-
mento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. 
Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa 
jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mos-
tram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente 
no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. 
Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 859.311-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa 
Weber, Primeira Turma). 
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inclusão dos autores da ação no tratamento de reprodução hu-
mana assistida, se não possível no Estado do Paraná, nos Estados 
mais próximos como São Paulo ou Rio Grande do Sul, em uma 
das unidades credenciadas para a realização dos procedimentos 
ou, sucessivamente, havendo impossibilidade, foi determinado a 
realização do custeio do respectivo tratamento em clínica parti-
cular, efetuando o depósito judicial do valor necessário ao cus-
teio do tratamento. 

Mas em grau de recurso as Apelações da União e do Es-
tado do Paraná foram providas para determinar que os autores 
fossem submetidos à lista de espera para atendimento, sem pri-
oridade sobre os eventuais interessados que já estejam na fila. 

O Superior Tribunal de Justiça20 ao se deparar com o 
tema decidiu que, consoante a legislação em vigor, não havendo 
o tratamento especializado no domicílio de abrangência dos pa-
cientes, a fim de se preservar a universalidade do atendimento 
do SUS e evitar tratamento discriminatório, deveriam os pacien-
tes ser encaminhados à unidade de atendimento do SUS mais 
próxima para o tratamento fora de domicílio - TFD (previsto in-
clusive pela Portaria 055/99 do Ministério da Saúde) e, alterna-
tivamente, sendo este mais oneroso que o tratamento em clínica 
privada, o SUS poderia recorrer aos serviços ofertados para o 
tratamento pela iniciativa privada, conforme previsto no art. 24 
e seguintes da Lei 8.080/1990. 

Já o Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, vem 
em sua maioria negando o acesso ao tratamento gratuito com 
fundamento ora no princípio da reserva do possível21, ora no fato 

 
20 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE REPRODU-
ÇÃO HUMANA PELO SUS. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. INEXISTÊNCIA DE 
SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE. SUPOSTA VI-
OLAÇÃO AOS ARTS. 6º, "D", 24, 25, 26 DA LEI 8.080/1990 E 1.022 DO 
CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (REsp 1845015/PR, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 
12/05/2020) 
21 MEDICAMENTO. Disponibilização de tratamento gratuito para a reprodução as-
sistida pela rede pública de saúde. Não fornecimento de medicamentos prescritos para 
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de entender que infertilidade, no caso concreto, a despeito do 
sofrimento inegável experimentado pelas partes, não oferece 
risco de morte22, não podendo por isso se subsumir ao conceito 
genérico ofensa ao direito à saúde previsto na constituição. 

Importante mencionar que o princípio da reserva do pos-
sível, como adverte o professor Jorge Reis Novais23, por condi-
cionar a realização de um direito a existência do correspondente 
recurso financeiro, apesar de não destruir a qualidade fundamen-
tal do direito acaba por atenuar significantemente o controle ju-
dicial, sobretudo nos casos de omissão do poder público, como 
vem ocorrendo no caso da reprodução assistida. 
 
6. CONCLUSÕES 
 

Realizada a análise doutrinária e jurisprudencial sobre o 
acesso ao tramento da reprodução assistida, verificou-se que 
apesar de existir farta e robusta doutrina considerando que o seu 

 
o tratamento. Dever de ponderação entre o direito ao planejamento familiar e o direito 
à vida. Aplicação, no presente caso, do princípio da reserva do possível. Recurso im-
provido. (TJSP;  Apelação Cível 1000918-68.2017.8.26.0526; Relator (a): Moacir 
Peres; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Salto - 2ª Vara; Data 
do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020) 
22 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO 
COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REPRODU-
ÇÃO HUMANA ASSISTIDA – FECUNDAÇÃO "IN VITRO" – PRETENSÃO AO 
CUSTEIO DO TRATAMENTO PARA A INFERTILIDADE – TUTELA PROVI-
SÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 
– PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EX-
CEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do 
CPC/15, não preenchidos. 2. A pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial 
não é destinada à preservação da vida. 3. Hipótese dos autos, não abrangida no artigo 
196 da CF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Tutela 
provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recor-
rida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, 
desprovido.(TJSP;  Agravo de Instrumento 2090487-84.2020.8.26.0000; Relator 
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Espírito 
Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 
04/06/2020) 
23 NOVAIS, Jorge Reis. Ob. cit. pag. 278/279 
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acesso seria uma derivação do direito à saúde e do direito ao 
planejamento familiar, ambos previstos constitucionalmente na 
legislação brasileira, na prática apenas uma minoria quase inex-
pressiva da população menos favorecida economicamente vem 
tendo acesso a esse tipo de tratamento. 

A falta de lei específica determinado a cobertura por todo 
o Sistema Único de Saúde, tem impedido o Supremo Tribunal 
Federal, guardião da Constituição, de se manifestar sobre o mé-
rito da pretensão daqueles que se socorrem ao tribunal superior 
na esperança de ter seu direito fundamental de acesso ao direito 
à saúde e planejamento familiar garantidos, conforme previto no 
texto constitucional. 

Não obstante o entendimento da mais alta corte, não pa-
rece que no caso específico da legislação brasileira, por conta da 
redação do artigo 5º, § 1º da Constituição Federal que estabelece 
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata” que tal barreira deveria prosperar.  

E tendo em vista que tais tratamentos são extremamente 
onerosos, a não disponibilização do serviço pelo Estado vem 
produzindo enorme  discriminação social, já que vem prejudi-
cando pessoas pobres, que não tem acesso a médicos e clínicas 
particulares e, por isso, não podem exercer o seu direito de pla-
nejamento familiar. 

Sem dúvida, a negação do Estado em realizar os proce-
dimentos de reprodução assistida em hospitais públicos, implica 
de forma, ainda que indireta, na negação ao direitos fundamen-
tais à saúde e da formação de família, garantidos nos artigos 6º 
e 226 da Constituição Federal, em especial aos casais pobres, 
pois a infertilidade não escolhe sexo nem classe social, no en-
tanto, aqueles que tem recursos podem buscar nas clínicas pri-
vadas o acesso ao tratamento. 

Não há como negar, portanto, que o impacto do não ofe-
recimento do serviço pelo Estado de forma gratuita traz implica-
ções às classes menos favorecida aumentando ainda mais a 
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desigualdade social. 
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