
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

RAQUEL NERY CARDOZO 

 

 

 

 

 

 

O FENÔMENO CONTEMPORÂNEO DA MEDICALIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL E 
ASPECTOS DA LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA PROMOÇÃO DO DIREITO À 

SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2013 

 



 

 

RAQUEL NERY CARDOZO 

 

 

 

 

O FENÔMENO CONTEMPORÂNEO DA MEDICALIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL E 
ASPECTOS DA LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA PROMOÇÃO DO DIREITO À 

SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL 

 

 

 

Dissertação submetida à Universidade Estácio de Sá (UNESA), 
com área de concentração em Direito Público e Evolução Social, na 
linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, para a 
obtenção do titulo de Mestre em Direito. 

Orientador: Professor Doutor Nilton Cesar Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Cardozo, Raquel Nery 
 

O fenômeno contemporâneo da medicalização do projeto 
parental e aspectos da legitimidade do poder judiciário na 
promoção do direito à saúde reprodutiva no Brasil / Raquel Nery 
Cardozo. – Rio de Janeiro, 2013. 

165f. ; 30 cm 
 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estácio 
de Sá, 2013. 

 
1. Medicalização do projeto parental. 2. Direito à Saúde. 3. 

Saúde Reprodutiva. 3. Judicialização da Saúde Reprodutiva. I 
Titulo. 

 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

À Deus, por me ter dado luz para que eu 

pudesse seguir em frente nos momentos 

mais difíceis; 

À José Carlos, Leila e Júnior, pessoas que 

sempre me ajudaram; 

Ao João pelo incentivo; 

 

E  

 

À Sophia, minha maior inspiração neste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada acontece, nenhum passo adiante é 

dado até que um objetivo seja 

estabelecido. Sem objetivos as pessoas 

perdem-se na vida.Tropeçam, nunca 

sabem onde estão indo, portanto elas 

nunca chegam a lugar nenhum. 

O importante não é onde você estava ou 

onde você está, mas onde você quer estar. 

David J. Schwart 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO  

 

O presente trabalho, desenvolvido no âmbito da Linha de Pesquisa “Direitos Fundamentais e 
Novos Direitos” e do Projeto “Judicialização da Saúde: os impactos econômicos e sociais das 
decisões judiciais em face do direito à saúde no Estado do Rio de Janeiro”, apoiado pela 
FAPERJ, aborda o estudo de um fenômeno contemporâneo, identificado como “medicalização 
do projeto parental,” que vem ganhando força a partir da Carta de 1988 e se revigora a cada 
dia em face do direito fundamental à saúde. A pesquisa procurou delimitar o alcance desse 
direito e ainda identificar a necessidade de implementação e adequação das políticas públicas 
concernentes à saúde reprodutiva, perpassando pela intervenção do Poder Judiciário, como 
poder garantidor da defesa desse direito fundamental. As transformações sociais, 
invariavelmente trazem novos entendimentos e impõem novos comportamentos aos governos, 
o que acarreta uma ampliação da abrangência dos conceito e aumento das garantias relativas 
à saúde. Ainda não existe uma definição uníssona desses entendimentos, mas é certo que 
tanto os conceitos como as garantias têm que ser ampliados. É oportuno lembrar, que em 
respeito aos fundamentos constitucionais, um direito social fundamental não poderá sofrer 
interpretação restritiva. Sendo assim, as conquistas dos direitos  constitucionais fundamentais 
relativos à saúde, principalmente os inseridos nos artigos 6º e 196 da Constituição da 
República, no que tenha pertinência com a saúde reprodutiva e esteja diretamente ligado ao 
projeto parental, merece igualmente atenção de autoridades públicas e sociedade. Não raro o 
único meio que se tem para assegurar o direito à saúde reprodutiva, é através da utilização do 
procedimento da reprodução medicamente assistida, que é um procedimento de alto custo e 
que limita o acesso de grande parte da população. No modelo social do Estado Moderno é 
imperativo a obrigação de promover o direito à saúde reprodutiva, o que não significa apenas 
custear todo e qualquer tipo de tratamento, indistintamente a qualquer pessoa. A atuação do 
estado deve ser precedida de uma campanha educativa, no sentido de informar e incentivar a 
sociedade a adotar meios alternativos, a fim de que se possa racionalizar os procedimentos e 
se concretizar este direito. O processo de “adoção”, que pode e deve ser revisto quanto à 
forma de sua efetivação, poderá se constituir em alternativa  vigorosa para atender aos anseios 
sociais e minimizar as causas em que o Estado seja obrigado a intervir. Contudo, verifica-se 
que nem sempre as políticas públicas existentes são capazes de assegurar os direitos 
fundamentais relativos à saúde, razão pela qual se busca no Judiciário o remédio necessário 
para se obter o direito pretendido. Este fenômeno contemporâneo não pode ser ignorado pelo 
operador do direito, haja vista a sua fundamentalidade, e mesmo havendo resistência em se 
reconhecer, a reprodução medicamente assistida, como forma de se concretizar o direito à 
saúde reprodutiva, tem se verificado uma mudança significativa neste pensamento, o que se 
constata através da tendência jurisprudencial em alguns dos Tribunais de Justiça brasileiros.  

 

Palavras – chave:  Medicalização da vida. Projeto Parental. Judicialização da Saúde Reprodutiva.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper, developed within the research line "New Rights and Fundamental Rights" and the 
project "Legalization of Health: the economic and social impact of judicial decisions in the face 
of the right to health in the state of Rio de Janeiro", supported by FAPERJ, describes the study 
of a contemporary phenomenon called "the medicalization of the parental project." It has been 
gaining strength since the 1988 Constitution and this is reinforced every day in the face of the 
fundamental right to health. This research sought to define the scope of this right, identify the 
need for implementation and adequacy of public policies concerning reproductive health and 
address the intervention of the judiciary, as the power which is guarantor of the defense of this 
fundamental right. Social transformations invariably lead to new understanding and impose new 
behaviors on governments, which leads to a broadening of the scope of the concept and an 
increase in the guarantees relating to health. Although there is no unanimous definition of this 
understanding, it is certain that both the concepts and the guarantees have to be expanded. It 
should be remembered that, with respect to constitutional foundations, a fundamental social 
right cannot suffer a restrictive interpretation. Thus, the achievement of fundamental 
constitutional rights with regard to health, especially those in Articles 6 and 196 of the 
Constitution of the Republic, in that which is relevant to reproductive health and is directly linked 
to the parental project, also deserves attention from public authorities and society. Often the 
only way to ensure the right to reproductive health is through the use of an assisted 
reproductive procedure, which is costly, therefore limiting access for much of the population. In 
the social model of the modern state, the obligation to promote the right to reproductive health is 
imperative, which does not mean only financing any kind of treatment for anyone. The role of 
the state must be preceded by an educational campaign in order to inform and encourage 
society to adopt alternative means, so that procedures can be streamlined and this right 
implemented. The process of "adoption", which can and should be reviewed as to its 
effectiveness, may constitute a vigorous alternative to meet social expectations and minimize 
the legal disputes in which the state is obliged to intervene. However, it appears that the 
existing public policies are not always able to ensure fundamental health rights, which is why 
the judiciary is resorted to as a necessary means to obtain the desired right. This contemporary 
phenomenon cannot be ignored by the legal agent, considering the fundamental nature of the 
right. Even if there is resistance to acknowledging this, it is clear that there has been a 
significant shift in thinking about medically assisted reproduction as a way to realize the right to 
reproductive health, and this can be observed in the jurisprudential trend in some of the 
Brazilian Courts of Justice. This monograph is not intended to be exhaustive, but instead it 
seeks to open the perspectives for a debate on this important issue, which certainly will also be 
explored by many other researchers. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

O tema objeto desta pesquisa pretende discutir o fenômeno 

contemporâneo da medicalização do projeto parental, e ainda alguns outros 

importantes aspectos relativos à questão da legitimidade do Poder Judiciário, em 

face da promoção do direito à saúde reprodutiva no Brasil. Assim sendo esta 

pesquisa procurou abordar a abrangência do conceito do direito social fundamental 

que engloba a saúde, no ordenamento jurídico brasileiro e foi desenvolvida no 

âmbito da Linha de Pesquisa “Direitos Fundamentais e Novos Direitos” e do Projeto 

“Judicialização da Saúde: os impactos econômicos e sociais das decisões judiciais 

em face do direito à saúde no Estado do Rio de Janeiro”, apoiado pela FAPERJ. 

Em verdade, o que se privilegiou na abordagem do tema foi o 

fenômeno contemporâneo da medicalização do Projeto Parental. Para alcançar este 

mistér, a metodologia utilizada no desenvolvimento da dissertação, consistiu 

principalmente na coleta de dados, e também em pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial disponível, versando sobre o tema abordado. 

No desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado, em larga escala, 

material já publicado em livros, periódicos, imprensa escrita, artigos científicos, 

recomendações e resoluções dos Conselhos, dos Tribunais e ainda opiniões 

abalizadas de outras autoridades, contidas em pareceres publicados em revistas 

jurídicas, perpassando ainda por artigos encontrados na Internet, projetos de lei e 

legislação em vigor. 

Destaca-se a utilização da hermenêutica, privilegiando estudos teóricos, 

de documentos e textos, com o fito de aproximar e apresentar a pesquisa mediante 

um processo lógico e racional de interpretação, a fim de levar os leitores a uma 

reflexão apurada. O método dedutivo, partindo de uma premissa consistente a 

respeito da saúde reprodutiva e de valor universal, buscou chegar à uma conclusão 

lógica e considerar a saúde reprodutiva como um direito social fundamental 

constitucionalmente assegurado. 

A escolha do tema grassou em decorrência desta pesquisadora atuar 

como Professora Orientadora, junto ao Centro de Assistência Judiciária, da 

Universidade Federal Fluminense, tendo em vista que, no desempenho de sua 
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atividade profissional, inúmeras vezes buscou, através de decisão judicial, o 
 

fornecimento de medicamentos e ou tratamentos, que foram custeados pelo Poder 

Público, agindo sempre em defesa dos interesses de pessoas hipossuficientes. 

Já no que pertine ao foco do direito à saúde reprodutiva, o viés aflorou 

em decorrência da maravilhosa e única experiência, vivenciada em maternidade 

recente, que ocorreu durante a realização do Curso de Mestrado em Direito. 

No desenvolvimento do trabalho percebe-se a necessidade urgente de 

fusão entre a garantia constitucional e o direito disponível, e ainda que este não 

pode sofrer interpretação restritiva, pelo aplicador da lei, haja vista a 

fundamentalidade deste direito social fundamental. 

É de suma importância realizar análise das políticas públicas existentes 

e eficazes, para a promoção deste Direito Fundamental, tendo em vista o 

mandamento constitucional, com vistas ao fortalecimento do Estado de Direito. Cabe 

lembrar Norberto Bobbio, em “A era dos direitos”, quando nos ensina que o 

problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje, não é tanto justificá-

los, mas defendê-los. 

A relevância do estudo do direito à saúde reprodutiva, que está 

intimamente afeto à dignidade da pessoa humana esbarra, não raro, na existência 

de conflitos entre posicionamentos a respeito do assunto, culminando muitas vezes, 

em tomada de decisões contrárias, quando pedidos do mesmo tipo, pleiteados para 

pessoas diferentes, mas hipossuficientes, são contemplados com decisões 

diametralmente opostas. 

Cabe destacar que o presente trabalho se louvou ainda na “teoria dos 

princípios”, de Robert Alexy, e também no fenômeno da medicalização desenvolvido, 

por Ivan Illich, perpassando também pelos estudos desenvolvidos por Michael 

Foucault. 

Ademais, é inequívoca a ineficiência, ou até mesmo a falta de políticas 

públicas de saúde, no sentido de efetivar este direito fundamental 

constitucionalmente assegurado, o que enseja o crescente aumento de demandas 

judiciais. 

Neste aspecto, surge a necessidade de atuação do Poder Judiciário, a 

fim de assegurar o exercício deste direito reprodutivo, o que traz à discussão a 

questão respeitante à judicialização e à legitimidade do Poder Judiciário, ao interferir 

nas políticas públicas, em especial, as de saúde reprodutiva. 
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O desenvolvimento do tema é apresentado em quatro capítulos. 
 

O primeiro capítulo aborda a medicalização da vida e o projeto parental, 

procurando evidenciar que a relação entre estes dois fenômenos se dá em virtude 

de a saúde reprodutiva ser considerada uma espécie do direito à saúde e, portanto, 

está englobada pela medicalização, haja vista que, em muitos casos, existe a 

necessidade de uso de medicamentos ou realização de tratamentos, tais como a 

reprodução medicamente assistida. 

Contudo, é inequívoca a geração de impactos sociais, jurídicos e éticos, 

em decorrência da medicalização do projeto parental, tais como a necessidade de 

se rever as políticas públicas de saúde e ainda a consequente interferência do Poder 

Judiciário nos atos administrativos. 

Cumpre ressaltar que as questões éticas consistem na possibilidade, 

ainda que remota, de em ocorrendo a inseminação artificial heteróloga e tendo em 

vista o direito ao anonimato do doador, haver uma relação “incestuosa” ante da falta 

de conhecimento da verdadeira origem da pessoa, concebida por este método 

reprodutivo. 

Portanto, estas questões, que gravitam em torno da utilização da 

reprodução medicamente assistida, não obstante ser autorizada no Brasil, ainda 

carece de uma legislação ordinária, sendo regulamentada apenas pela Resolução 

1957, de 2010, do Conselho Federal de Medicina, o que será melhor discutido no 

capítulo terceiro desta dissertação. 

Tendo em vista a estreita conexão entre a medicalização do projeto 

parental e a judicialização da saúde reprodutiva, foi feita uma pesquisa em relação à 

algumas questões controvertidas da reprodução assistida, no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

O capítulo segundo aborda o direito à saúde, na sistemática dos 

direitos fundamentais, o que envolve um estudo do conceito jurídico de direito 

fundamental”, suas restrições e ainda a legitimidade e competência para realizá-las. 

Houve preocupação em demonstrar a ligação do direito fundamental à saúde com a 

dignidade da pessoa humana e ainda a sua relação com a medicalização do projeto 

parental. 

Neste mesmo capítulo é tratada a utilização do critério da ponderação, 

nos casos em que está envolvido o direito fundamental à Reprodução Humana 

Assistida. 
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Para melhor entender a saúde reprodutiva, como sendo uma espécie 
 

de direito à saúde, foi desenvolvido, no terceiro capitulo, o conceito de saúde, além 

de considerar que este direito é essencial à garantia da dignidade da pessoa 

humana e a efetivação dos direitos fundamentais. 

O epicentro da questão é identificar, o que seria realmente necessário 

para assegurar o direito fundamental à saúde reprodutiva? 

É certo que ainda não existe um entendimento pacífico da questão a 

respeito da abrangência deste direito fundamental. Contudo, a definição do direito à 

saúde ganha importância a fim de que se possa constatar que este abrange o direito 

à saúde reprodutiva. É examinada igualmente a forma de implementação dos 

mecanismos garantidores da saúde reprodutiva, pela administração pública carioca. 

Foi necessário estabelecer uma limitação desta análise, haja vista a 

possibilidade de outros municípios brasileiros adotarem procedimentos diferentes, 

como forma de efetivar este direito à saúde reprodutiva. 

Igualmente se faz necessário garantir e efetivar este direito 

fundamental, o que se consegue através da implementação de políticas públicas, 

muito embora devamos reconhecer que nem sempre estas são eficazes ou mesmo 

chegam a existir. 

A ausência ou a ineficácia da atuação do Poder Público, impõe ao 

Poder Judiciário atuação de forma ágil, para assegurar este direito, o que enseja o 

fenômeno da judicialização da saúde reprodutiva, fato tratado no quarto capitulo 

desta dissertação, juntamente com a apreciação de sua legitimidade no processo 

intervencionista. 

Assim sendo depreende-se que é importante estudar o aumento das 

demandas judiciais, pleiteando o custeio de tratamentos para os casos de 

impossibilidade de realizar o projeto parental pelos meios comuns, ou seja, através 

de relação sexual entre homem e mulher. 

Consequentemente, não pode o Judiciário permanecer adotando 

decisões denegatórias deste tipo de pleito, sob justificativas de que se trata de um 

procedimento de alto custo e que não envolve risco de morte, ou ainda defender a 

inexistência de obrigatoriedade do Estado em patrocinar este tipo de tratamento. 

Por derradeiro esta pesquisadora espera ter cumprido os objetivos 

propostos, bem como ter contribuído humildemente para abrir novas perspectivas ao 
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mundo científico, o que acarreta uma necessidade cada vez maior de se ampliar as 
 

pesquisas sobre questões atinentes ao direito à saúde reprodutiva. 
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1. O FENÔMENO CONTEMPORÂNEO DA MEDICALIZAÇÃO DA 
VIDA E O PROJETO PARENTAL 
 
 
 
 

Neste primeiro capítulo será abordado o fenômeno contemporâneo da 

medicalização da vida e o projeto parental, sendo inicialmente realizado um estudo a 

respeito da medicalização da vida e, posteriormente, do projeto parental, 

demonstrado-se a relação entre estes dois fenômenos além do tratamento jurídico 

que é conferido à medicalização da reprodução assistida, considerada como uma 

das formas de se efetivar o projeto parental. 

Além disso, será abordada a importância da juridicização da 

reprodução assistida, dos impactos sociais e jurídicos causados pelo fenômeno da 

medicalização do projeto parental, bem como a análise de quatro decisões 

jurisprudenciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 

1.1 MEDICALIZAÇÃO DA VIDA 
1.1.1 Considerações a respeito da medicalização da vida 
 
 
 
 

Inicialmente impende mencionar que ao realizar uma análise a respeito 
 

do conceito de medicalização da vida, faz-se necessário estudar o fenômeno da 

medicalização propriamente dita, bem como abordar determinadas matérias 

relacionadas à bioética, à biopolítica e ao biopoder. 

Serão considerados ainda importantes pensamentos do filósofo francês 

Michel Foucault, que muito contribuiu para o estudo da matéria tratada no presente 

trabalho, bem como de Ivan Illich1. 

Pode-se afirmar que o fenômeno da medicalização consiste no 
tratamento de processos ou comportamentos sociais e culturais em crianças, 

adolescentes ou adultos que possuam alguma patologia.2 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 Pensador e polímata austríaco precursor no estudo do fenômeno da medicalização da vida. 
 
2 SARRES, Carolina. Não à Medicalização da vida. Blog Saúde Brasil: Uma praça de debates sobre a 
saúde e o SUS. Disponível em <http://blogsaudebrasil.com.br/2012/07/12/nao-a-medicalizacao-da-
vida/> Acesso em 08.ago.2012. 



! 18! 
 
 
 

Esse conceito de "medicalização" das sociedades urbanas tem a 
 

finalidade de definir o controle e a dependência extrema a que chegou a sociedade 

ocidental, ou ocidentalizadas, no esforço de alcançar a saúde e o bem-estar físico e 

emocional. 

Verifica-se que o crescente processo de 'medicalização' da vida acaba 

por transformar a saúde em mercadoria, aliás, um mercado altamente lucrativo, e 

que gera uma dependência social dos produtos farmacêuticos e uma proliferação 

impressionante de farmácias. 

Trata-se de um processo que transforma algumas questões de ordem 

social, política, cultural, em distúrbios, transtornos, atribuindo ao indivíduo uma série 

de dificuldades que o inserem no campo das patologias, dos rótulos, das 

classificações psiquiátricas.3 

Por conseguinte, a proliferação de novas doenças vinculadas à 

condutas cotidianas, assim como a participação da indústria farmacêutica na 

produção de novos fármacos para doenças antes impensadas, apresentam 

problemas éticos e políticos extremamente relevantes para a saúde coletiva.4 

Isto porque o consumo exagerado de um determinado medicamento 

pode gerar um efeito colateral e trazer uma série de outros transtornos, tais como a 

dependência, que é a mais freqüente naquele grupo que utiliza remédios para se 

sentirem emocionalmente mais aliviados. 

Para Kleber Prado, os corpos modernos encontram-se presos a uma 

normatividade sustentada em argumentos científicos biológicos, anatomofisiológico 

e sexual, além de sujeitos à norma relativa à “sanidade mental”,5 sendo neste 

contexto que a medicalização da vida se insere, como se verá no curso deste 

capítulo. 

No que se refere à bioética, um aspecto de suma importância diz 

respeito ao seu alcance, eis que engloba as Ciências Biológicas, as Ciências da 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
3 Conselho Federal de Psicologia. Conselho Federal de Psicologia Lança Campanha: “Não à 
Medicalização da Vida”. Disponível em http://www.sbbioetica.org.br/noticia/conselho-federal-de-
psicologia-lanca-campanha-nao-a-medicalizacao-da-vida/. Acesso em 08.ago.2012 
 
4 HELLMANN, Fernando. Medicalização da Vida: uma grave denúncia. UNISUL Hoje. Disponível em 
http://www.unisul.br/unisulhoje/ver-entrevista.html?noticia.id=21873. Acesso em 08.ago.2012 
 
5 PRADO FILHO, Kleber; TRISOTTO, Sabrina. O corpo problematizado de uma perspectiva histórico-
política. Psicologia e Estudo, v. 13, n. 1, Mar. 2008. p.116. 
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Saúde, a Filosofia (Ética) e o Direito (Biodireito), o que lhe confere um caráter 
 

transdisciplinar, possuindo, ainda grande relevância na análise do fenômeno da 

medicalização da vida, tema atual e que envolve todas as matérias 

supramencionadas. 

Já a biopolítica, em sendo uma forma de controle e regulamentação 

das populações, pode ser considerada um marco impulsionador para o fenômeno 

da medicalização da vida, que por mais que seja um fenômeno recentemente 

detectado, teve seu inicio no século XVIII, conforme se verá a seguir. 

De acordo com Foucault, o processo de medicalização iniciou-se na 

primeira metade do século XVIII juntamente com o saber científico utilizado nos 

tratamentos de doenças.6 Isto porque fazia-se necessário ter uma mão-de-obra 

saudável, para que não gerasse maiores impactos na economia, sendo certo que o 

momento histórico precedia o capitalismo industrial que estava por vir no inicio do 

século XIX. 

Além disso, durante o século XVIII, o progresso levava em conta as 

virtudes do homem, sendo que a modernidade tem sua razão centrada no sujeito, na 

sua racionalidade e cientificidade, clamando pela igualdade, liberdade e justiça, que 

eram considerados como paradigmas da modernidade.7 

Não se pode deixar de mencionar ainda que na passagem do século 

XVII para o século XVIII a Europa passava por graves problemas em decorrência de 

doenças infecciosas, pestes, e enfermidades decorrentes da falta de saneamento 

básico e tratamento da água consumida, o que, de certa forma, contribuiu para a 

necessidade inicial de desenvolver pesquisas e tratamentos de saúde. 

Em meados do século XVIII surgem, na história ocidental, populações 

como objetos de regulação e intervenção de governo. As biopolíticas modernas 

objetivam uma produção da vida criando padrões que ensejam o desenvolvimento 

de saberes e a formação de uma “ciência de Estado”: a medicina social, 

acontecendo, nesse momento, a medicalização do corpo da sociedade, formando 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
6 IGNÁCIO, Vivian Tatiana Galvão; NARDI, Henrique Caetano. A medicalização como estratégia 
biopolítica: um estudo sobre o consumo de psicofármacos no contexto de um pequeno município no 
Rio Grande do Sul. Disponível em < http://www.scielo.br >. Acesso em 18.set.2012. 
 
7 BRÜSEKE, Franz Josef. A Modernidade técnica. Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 17, n. 49, 
Jun. 2002. p. 138. 
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um governo que pretende aumentar, intensificar e normalizar a saúde e a vida das 

populações e dos indivíduos.8 

São criados padrões de beleza e aqueles que não conseguem se 

inserir neles acabam sofrendo exclusão social. Consequentemente, surge a 

sociedade de performance, em que o físico se sobrepõe às demais características 

do ser humano. 

Isso não deixa de ser uma forma de biopolítica, em que o físico e o 

comportamento das pessoas também é controlado pelo governo. 

Por mais que a mídia e os laboratórios divulguem e propaguem esta 

idéia, o Estado permite esta atuação em decorrência de seus interesses de manter 

o controle sobre a vida das pessoas. 

Por conseguinte, se acentua, contemporaneamente, a medicalização e 

o governo médico sobre a vida. 

Ivan Illich, precursor no estudo da medicalização, critica a sociedade 

industrial, entendendo as tecnologias médicas como uma ameaça à saúde 

provocada pela medicina moderna.9 

Ignácio e Nardi apontam que em sendo a medicalização anterior à 

biopolítica, acaba individualizando o poder na medida em que o consumo de 

psicofármacos se constitui em uma tecnologia de si.10 

Para Foucault a biopolítica consiste na ação do Estado em controlar os 

corpos, da mesma forma que controla a população.11 Destarte, a medicalização 

também acaba sendo tida como um instrumento de controle dos corpos e da 
população, através de políticas públicas de saúde, controle de natalidade, de criação 

de estatísticas, etc..12 

Neste aspecto, após a medicalização da vida, surge a medicalização 

do projeto parental, sendo a reprodução medicamente assistida uma forma de o 

estado controlar o nascimento dos indivíduos, no momento em que cria e estabelece 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
8 PRADO FILHO, Kleber; TRISOTTO, Sabrina. Obra citada, p. 118. 
 
9 ILLICH, Ivan. A expropriação da saúde: nêmesis da Medicina, 1975. p. 74. 
 
10 IGNÁCIO, Vivian Tatiana Galvão.; NARDI, Henrique Caetano. Obra citada, p. 90. 
 
11 FOUCAULT, Michael. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976), 2002. p. 
293. 
 
12 IGNÁCIO, Vivian Tatiana Galvão.; NARDI, Henrique Caetano. Obra citada, p. 90. 
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regras que atingem não apenas àqueles que venham a se submeter ao tratamento, 
 

mas à toda a população que vive naquele meio. 
 

Já no século XIX, um dos fenômenos que ganhou destaque foi a 

assunção da vida pelo poder, ou seja, uma tomada de poder sobre o homem 

enquanto ser vivo. Esse fenômeno foi observado a partir da teoria clássica de 

soberania, na qual o direito de vida e de morte era um dos atributos do soberano, ou 

seja, ele pode fazer morrer ou deixar viver, e a vida e a morte dos súditos dependem 

da vontade do soberano.13 

O biopoder, que não deixa de ser uma forma de poder sobre a vida das 

pessoas, se desenvolveu nos séculos XVII e XVIII, possuindo duas facetas: uma 

ligada à disciplina dos corpos individuais e outra ligada à regulação da biopolítica da 

população através da natalidade e mortalidade, saúde, demografia, circulação de 

riquezas.14 

Ocorre que a vida é um fenômeno natural, ou seja, não pode ser 

plenamente controlada pelo homem, diferentemente da morte. Assim, há um 

desequilíbrio entre o direito de vida e o de morte, sendo que o poder soberano sobre 

a vida só é exercido a partir do momento em que o soberano pode matar.15 

Neste aspecto, este tema se mostra bastante atual se for pensado o 

Estado como “o soberano”, e o povo, como “o súdito”, questionando-se a 

possibilidade de limitação, através do controle, pelo soberano, do direito de vida e do 

direito de morte dos súditos. 

Isto porque, trazendo esta questão para os dias atuais, o soberano 

passou a representar o súdito, que o elegeu de forma legítima, diferentemente do 

século XVII em que o poder era imposto e passado aos herdeiros, e não aos 

escolhidos pelo povo. Além disso, havia uma forte interferência da Igreja que 

“apontava o escolhido por Deus” para reinar determinado povo. 

Assim, acreditar que este tipo de controle pode ser atualmente exercido 

é o mesmo que o súdito autorizar que o soberano o faça. 

Outrossim, dispõe o parágrafo único do artigo 1º da CRFB que todo o 
 

poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
13 FOUCAULT, Michael. Obra citada, p. 286. 
 
14 FERREIRA NETO, João Leite et al . Apontamentos sobre promoção da saúde e biopoder. Saúde e 
Sociedade, v. 18, n. 3, Set. 2009. p. 458. 
 
15 FOUCAULT, Michael. Obra citada, p. 286. 



! 22! 
 
 
 

Destarte, por mais que se faça uma analogia entre o súdito / povo e o 
 

soberano / Estado, há uma grande diferença em relação a concepção destas figuras 

nos séculos XVIII e XXI.16 
Foucault afirma que a sociedade atravessou o “umbral da modernidade 

biológica” na passagem do século XVIII para o XIX quando os indivíduos passaram 

a fazer parte dos cálculos do poder político,17 o que não deixa de ser uma forma de 

domínio do Estado nas relações sociais através do uso da tecnologia. 

Atualmente um ramo que tem recebido grandes investimentos 

tecnológicos é a medicina, que tem, inclusive, concebido o corpo de uma forma 

diferente em relação à concepção de alguns anos atrás. 

Preocupações estéticas e dietéticas, são consideradas recentes e bem 

diferentes das intervenções médicas do início do século XX,18 período este em que 

se verifica uma mudança de foco, que sai da doença para uma modulação das 

capacidades vitais das pessoas, promovendo uma política da vida, 19 ou seja, 

incentivo ao auto-cuidado, em que cada individuo tem responsabilidade por suas 

escolhas saudáveis ou insalubres. 

A cirurgia estética, por exemplo, surge nos Estados Unidos na 

passagem dos anos 1950 para 1960, se acentuando no final do século XX,20 sendo 

que a procura por este tipo de intervenção médica vem aumentando a cada dia, já 

que a própria modernidade valoriza o corpo e, além disso, atualmente existem 

muitos tratamentos modernos e caros que surgem com a evolução da ciência 

médica. 

O desenvolvimento técnico acaba sendo tomado como condição para 

qualquer avanço social.21 O que Brüseke afirma para a questão do desenvolvimento 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
16 Neste aspecto faz-se importante chamar atenção para a questão da legitimidade dos 
 

representantes do povo, eis que em pleno século XXI não há uma eleição consciente dos 
representantes do povo. Desta forma, questiona-se a real legitimidade dos representantes ao 
elaborar normas restritivas de direitos. 
 
17 ORTEGA, Francisco. Biopolíticas da saúde: reflexões a partir de Michel Foucault, Agnes Heller e 
Hannah Arendt. Interface v. 8, n. 14, Fev. 2004, 2004, p. 10. 
 
18 PRADO FILHO, Kleber; TRISOTTO, Sabrina.Obra citada, p. 117. 
 
19 FERREIRA NETO, João Leite; Luciana; BARROS, Jairo Stacanelli; AZEVEDO, Natália Silva; 
ABRANTES, Tatiane Marques. Obra citada, p. 460. 
 
20 PRADO FILHO, Kleber; TRISOTTO, Sabrina. Obra citada, p. 117. 
 
21 BRÜSEKE, Franz Josef. Obra citada, 136. 
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industrial, certamente pode ser utilizado para a questão dos medicamentos, que não 
 

deixam de passar por um processo de produção. 
 

As pessoas, influenciadas pela mídia querem consumir medicamentos 

que prometem a felicidade,22 e isso possui diversos efeitos colaterais, tal como o uso 

indiscriminado de drogas lícitas e até mesmo das ilícitas, tudo para alcançar a 
felicidade, o que acaba gerando diversos efeitos colaterias, positivos, ou negativos. 

Para Illich, a iatrogênesi23 se classifica em três níveis, quais sejam, a 

iatrogênesi clínica, a social, a estrutural ou cultural.24 
O primeiro caso ocorre em consequência dos próprios cuidados com a 

saúde, como por exemplo intervenções cirúrgicas desnecessárias. 

Já no segundo caso, trata-se do efeito danoso causado pela medicina, 

que corresponde a crescente dependência da população em relação aos 

medicamentos. 

No que tange ao terceiro caso, a medicina transforma a dor íntima e 

pessoal em um problema técnico. 

No que concerne a busca incessante pela felicidade, deve se ter em 

mente que a felicidade plena acaba sendo uma utopia e que as pessoas passam, 

em verdade, por momentos felizes. Somente pessoas com um alto grau de 

ignorância e que vivem isoladas da realidade pobre, desnutrida e doente podem, de 

repente, conseguir serem consideradas felizes, o que também é altamente 

questionável. 

Portanto, a mídia passa uma felicidade irreal e que incentiva o 

comportamento das pessoas no sentido de estarem sempre buscando a felicidade 

sem, contudo, nunca conseguirem alcançá-la. 

Neste aspecto convém mencionar o fenômeno da medicalização de 

desvio,25 o qual trata pessoas alcoólicas, com transtornos mentais e alimentares, 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
22 TESSER, Charles Dalcanale. Medicalização Social (II): limites biomédicos e propostas para a 
clínica na atenção básica. Interface – Comunicação, Saúde e Educação, v.10, n. 20, jul/dez, 2006. p. 
357. 
 
23 A Iatrogenia refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por ou 
resultantes do tratamento médico. 
INFOPÉDIA - Enciclopédia e dicionários Porto Editora. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/default.jsp?qsFiltro=14. Acesso em 03.jun.2012. 
 
24 ILLICH, Ivan. Obra citada, p.125. 
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homossexuais, delinquentes, com disfunção sexual e dificuldades de aprendizagem, 
 

dentre outros como doentes e que, por isso, devem ser medicalizadas. 
 

Assim, estes casos que, antes eram tidos como imorais passaram a ser 

tratados como casos médicos e que podem ser tratados com o uso de remédios 

autorizados pelo Estado controlador. 

No que se refere à reprodução medicamente assistida, é inequívoco 

que a medicina avançou de tal forma ao ponto de desenvolver tratamentos para 

combater a infertilidade ou ainda para atender às pessoas que não querem, ou 

podem, procriar pelo método tradicional da relação sexual. 

Neste aspecto, diversos questionamentos podem ser suscitados, 

dentre eles, a forma e o alcance das políticas públicas, elaboradas pelo Estado para 

assegurar a pessoa a possibilidade de realizar este tipo de tratamento médico 

mediante o fornecimento de fármacos ou custeio de tratamentos de reprodução 

medicamente assistida. 

Isto porque a medicina contemporânea trata dos corpos não apenas de 

uma perspectiva biológica, mas também orgânica.26 
Logo, não se pode olvidar que o fenômeno da medicalização já alcança 

a reprodução assistida, que como se verá em um capítulo próprio, tem sido cada vez 

mais solicitada por famílias, ou simplesmente por pessoas, para que se sintam mais 

realizadas e felizes ao poderem gerar seus filhos. 

Constata-se, portanto, que a medicalização tem atingido, gradualmente, 

diversos aspectos da pessoa, aspectos estes que, inicialmente estavam ligados à 

saúde, passando pela vida e agora na reprodução humana medicamente assistida, 

fenômenos estes que estão inseridos no contexto da saúde pública e por isso, são 

temas de grande relevância. 

Diante do acima mencionado e, traçando uma ordem de 

acontecimentos, com alguns marcos que sofreram influência da medicalização, 

verifica-se que inicialmente o controle era focado na saúde para que a mão-de-obra 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
25CONRAD, Peter. The discovery of hyperkinesis: notes on the medicalizat’ion of deviant behavior. 
Soc. Prob., v.23, n.1, 1975. In GAUDENZI, Paula.; ORTEGA, Francisco. O estatuto da medicalização 
e as interpretações de Ivan Illich e Michel Foucault como ferramentas conceituais para o estudo da 
desmedicalização. Interface – Comunicação, Saúde e Educação. p.12-21. Disponível em 
www.scielo.br. Acesso em 26.ago.2012. 
 
26 PRADO FILHO, Kleber; TRISOTTO, Sabrina. Obra citada, p. 117. 
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fosse corporeamente saudável para o serviço braçal, o que caracteriza a 
 

medicalização da saúde. 
 

Posteriormente, com a evolução tecnológica, iniciou-se um outro 

processo de medicalização, em que a existência da própria pessoa passa a ser 

medicalizada e, aquele que não se enquadra nos padrões pré-estabelecidos, 

acabam sofrendo uma invisibilidade social, passando por diversas situações de 

exclusão que podem tornar sua vida insuportável. Daí surge a medicalização da vida, 

para que o individuo tenha uma vida digna e não seja socialmente excluído do grupo a 

que pertence. 

Além da medicalização da saúde e da vida, percebe-se que atualmente 

estamos caminhando para a medicalização da reprodução assistida, que consiste na 

implantação artificial de gametas ou embriões humanos, fertilizados in vitro, no 

organismo de mulheres receptoras27. 

Este tipo de procedimento tornou-se possível em decorrência dos 

avanços tecnológicos e tem permitido o desenvolvimento de diversas técnicas que 

permitem uma gestação com redução de riscos de diversas doenças genéticas, 

possibilitando gestações saudáveis e com o nascimento de uma prole sem 

deficiências que poderiam ser desenvolvidas se concebidas sem a interferência do 

profissional de saúde que realiza a inseminação. 

Além de permitir a preservação e o tratamento de doenças genéticas 

ou hereditárias, quando perfeitamente indicadas e com suficientes garantias de 

diagnóstico e terapêutica,28 também permite o auxílio médico na resolução dos 
problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação quando 

outras terapêuticas tenham se revelado ineficazes ou consideradas inapropriadas29. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
27 O artigo 1º, caput do PL 1184 de 2003, lei esta que dispõe sobre a Reprodução Assistida, 
 

estabelece que 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. Até a data do dia 17 de setembro de 2012, este Projeto de lei estava na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), na Câmara dos Deputados, para 
apresentação do Requerimento n. 88/2012, pelo Deputado João Campos (PSDB-GO), que requer a 
realização de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei n.º 1.184/2003, que define normas para 
realização de inseminação artificial e fertilização 'in vitro'; proibindo a gestação de substituição 
(barriga de aluguel) e os experimentos de clonagem radical. 
 
28 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1957 de 2010, caput do item VI do Anexo Único. 
Disponível em http://portal.cfm.org.br. Acesso em 10.abr.2012. 
 
29 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1957 de 2010, caput do item I, 1 do Anexo 
Único. Disponível em http://portal.cfm.org.br. Acesso em 10.abr.2012. 
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Assim, doenças genéticas, como anemia falciforme, fibrose cística, 
 

doenças relacionadas ao sexo podem ser evitadas com a reprodução assistida, bem 

como a dificuldade de uma mulher engravidar pode ser resolvida, o que será melhor 

desenvolvido no capitulo próprio. 

Portanto, pelo acima exposto, pode-se verificar que a medicalização da 

vida não é um fenômeno tão recente como parece, tendo o seu tratamento 

ganhando força no século XXI em decorrência dos seus efeitos colaterais, sendo 

seu estudo de suma importância como se verá no capítulo a seguir. 
 
 
 
 

1.1.2 O fenômeno da medicalização e o Direito 
 
 
 
 

Feitas as considerações iniciais a respeito da medicalização da vida, 

passa-se ao estudo deste fenômeno e, em especial, a sua relação com o Direito. 

Como visto anteriormente, o fenômeno da medicalização vem 

crescendo assustadoramente, de forma rápida, o que inclui a busca por novos 

tratamentos para os casos tidos como doença. 

O que se tem em foco é que à medida em que um tratamento passa a 

ser medicalizado, deve ser inserido no contexto da saúde pública e, 

consequentemente, a sua garantia, pelo Poder Público, passa a ser obrigatória em 

decorrência do constante no artigo 196 da Constituição da República30 ao dispor que 

o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 

A partir disso, quando um tratamento passa a ser medicalizado, o 

Estado, pelo principio da legalidade, tem o dever de oferecer à todas as pessoas, 

pelo principio da universalidade, o custeio do tratamento da enfermidade. 

Contudo, o Principio da Universalidade, neste caso do direito à saúde, 

acaba sendo descumprido devido à carência de recursos financeiros do Estado em 

patrocinar a saúde à todas as pessoas. 

Isto porque o Estado alega não dispor de recursos financeiros para 
custear todos os tipos de tratamento para todas as pessoas, afirmando que são 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
30 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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limitados, o que enseja a discussão a cerca da teoria da reserva do possível a qual, 
 

segundo Fernando Borges, não se refere direta e unicamente à existência de 

recursos materiais suficientes para a concretização do direito social, mas à 

razoabilidade da pretensão deduzida com vistas a sua efetivação,31 assunto este 

que será objeto do capítulo quarto do presente trabalho 

Por conseguinte, aqueles que possuem condições, pagam pelo 

atendimento na rede privada de saúde. 

Cumpre ressaltar ainda que o problema da saúde no Brasil é tão grave, 

que até a rede privada está enfrentando problemas no atendimento à todos os seus 

segurados, cooperados, clientes, não importando a nomenclatura, eis que todas as 

pessoas acabam sendo afetadas. 

Ao que parece, a única diferença da rede privada para a pública, é que 

o cidadão, além de pagar impostos, contribuindo no custeio da saúde pública para 

aqueles que sequer podem pagar um plano de saúde, são atendidos em hospitais e 

clínicas particulares que são um pouco mais organizados em relação à rede pública 

de saúde. Porém, mostra-se inegável que também estão sofrendo com o inchaço 

provocado pelo aumento das demandas, que é bem maior do que o número de leitos 

e de profissionais disponíveis para atendimento. 

A conseqüência disso é o aumento das filas de espera, a limitação, 

ainda que arbitrária e ilegal, do período de internação, falta de leitos, além de muitas 

outras dificuldades. Assim sendo, o mesmo problema está atingindo tanto a rede 

privada quanto a pública de saúde. 

Contudo, nada obstante a sua importância, o presente trabalho não 

pretende abordar a problemática da demora no atendimento médico-hospitalar, mas 

está focado nas questões atinentes à saúde pública, no sentido de considerar o 

direito à saúde reprodutiva ser um direito fundamental que deve ser garantido pelo 

Estado. 

Neste aspecto, entra em cena o fenômeno da judicialização do direito à 

saúde, ou seja, diante da ausência de custeio, pelo poder público, de um tratamento 

abrangido pela medicalização, resta recorrer ao Poder Judiciário para que este 

determine a sua realização, sob pena de sanção. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
31 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da Reserva do Possível: Direitos Fundamentais a Prestações e 
 

a Intervenção do Poder Judiciário na Implementação de Políticas Públicas. Revista Brasileira de 
Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, jul./set., 2007. p.169-186. Disponível em 
http://fernandomanica.com.br. Acesso em 06.abr.2012. 
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Muitas questões importante envolvem a judicialização, como, por 

exemplo, o principio constitucional da separação dos poderes,32 33 a ausência de 
conhecimento técnico por parte dos julgadores, já que, em regra, desconhecem as 

ciências médicas34, questões estas que merecem um estudo aprofundado em outra 
oportunidade. 

Portanto, constata-se que o fenômeno da medicalização acaba, 

naturalmente, esbarrando na judicialização, sendo esta uma consequência daquela, 

eis que é uma forma rápida e eficaz35 de se obter uma tutela de saúde, o que será 

melhor abordado no último capitulo desta dissertação. 

Outra conseqüência da medicalização diz respeito à tomada de 

decisão do individuo. Trata-se da obrigatoriedade de se valer de um determinado 

tratamento para evitar um problema de doença, ou seja, em havendo um tratamento 

eficaz no tratamento ou cura de alguma enfermidade, ao ponto de ser medicalizado, 

haveria a obrigatoriedade de submissão ao tratamento fornecido? 

Focando na questão do projeto parental, antes de ser realizada a 

inseminação, é feito um PGD (preimplantation genetic diagnosis), ou seja, um 

diagnóstico genético pré-implantacional, que consiste na utilização de uma 

metodologia de indicação precoce, que visa à transferência seletiva de pré-embriões 

livres de doenças genéticas para os cromossomos ou genes estudados.36 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
32 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
33 Neste caso há uma certa interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, ao 
determinar que um certo tratamento deverá ser custeado pelo Estado à uma pessoa, ainda que não 
seja um tratamento admitido e reconhecido pela administração pública (Lista de medicamentos do 
SUS) quando na verdade compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar, 
concorrentemente, sobre a proteção e a defesa da saúde (artigo 24, XII, CRFB). 
 
34 Por não possuírem o conhecimento técnico das ciências médicas, os julgadores acabam deferindo 
toda e qualquer medida em que haja o pleiteio de fornecimento de medicamento ou o custeio de 
tratamento por parte do poder público. 
 
35 Afirma-se que a judicialização é uma forma rápida e eficaz de se obter uma tutela de saúde tendo 
em vista o instrumento da antecipação dos efeitos da tutela ou de uma medida cautelar, em que o 
Juiz se depara com pedidos de internação, fornecimento de medicamentos ou custeio de tratamentos, 
em que o seu imediato indeferimento pode valer a vida de uma pessoa, sendo certo que muitas vezes 
não existe tempo hábil sequer para a realização de uma perícia. Por conseguinte, a tutela é deferida 
de imediato pelo magistrado que teme a fatalidade que uma decisão sua pode gerar. 
 
36 OLIVEIRA, Ticiana Volpato; FREITAS, Gilberto da Costa; FRANCISCO, Luciana Semião. 
Diagnóstico genético pré-implantacional e seu valor prognóstico em tecnologia de reprodução 
assistida: revisão da literatura. In FEMINA, v. 37. n. 12. Centro de Estudos e Pesquisas da 
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Segundo Ticiana Oliveira e Gilberto Freitas, o PGD pode ser indicado 
 

tanto para casais férteis com alto risco de transmissão de doenças genéticas para a 

prole ou ainda para os casos em que aneuploidias são detectadas. 

Por outro lado, o processo reprodutivo possui diversas conseqüências 

de ordem social, cultural e psicológica, dando um significado especial à reprodução 

na vida das pessoas.37 

É indiscutível que existe uma tensão, além do desgaste físico e 

psíquico daqueles que se submetem ao tratamento, por despertar vivências de 

angústia, esperança, tensão e frustração.38 

Por outro lado, possibilita a concretização do planejamento familiar, o 

que deve ser feito sob a orientação da administração pública para evitar os 

problemas acima mencionados. 

Outra questão a ser levantada consiste na obrigatoriedade de, uma 

pessoa, que seja portadora de uma determinada doença hereditária, ter o dever de 

se valer das técnicas de reprodução assistida para evitar que seu filho tenha o seu 

problema genético. 

Se por um lado defende-se o direito à diferença, por outro, até que 

ponto os pais podem interferir na vida de seu filho ao permitir que ele nasça com um 

problema que poderia ser evitado através de um tratamento da reprodução 

assistida? 

Não é fácil defender uma questão como esta tendo em vista que é 

inevitável esbarrar em questões que estão longe de serem pacificadas. 

Uma outra questão que merece ser exposta e que está ligada à 

reprodução humana medicamente assistida, é a que diz respeito a sua aplicabilidade 

no caso de infertilidade ou ainda em decorrência da faixa etária da mulher que 

pretende engravidar, e que corre o risco de ter uma gravidez de risco. 

Contudo, esta técnica não é apenas utilizada neste caso, podendo se 

estender aos casos de doenças hereditárias que podem ser evitadas. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Associação Instituto Sapientiae – São Paulo (SP), Brasil: Dez, 2009. p. 650. Disponível em 
www.febrasgo.org.br. Acesso em 30.jul.2012. 
 
37 DORNELLES, Lia Mara; DA SILVA, Isabella Machado; SOBREIRA LOPES, Rita de Cássia. 
Gestação com o Auxílio das Técnicas de Reprodução Assistida: Uma Revisão da Literatura. Interação 
e Psicologia, p.89. Disponível em www.ojs.c3sl.ufpr.br. Acesso em 16.ago.12. 
 
38 DORNELLES, Lia Mara; DA SILVA, Isabella Machado; SOBREIRA LOPES, Rita de Cássia. Obra 
citada, p. 90. 
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No portal da saúde do SUS,39 ao fazer menção à reprodução assistida, 
 

apenas é mencionado o problema da infertilidade, que atinge mais de 278 mil casais 

somente no Brasil, não alcançando os casos de prevenção de doenças hereditárias, 

que na verdade, são de suma importância sob dois aspectos fundamentais: 

O bem estar da família saudável e a prevenção de doenças que no 

futuro, podem ter que ser tratadas pelo SUS, o que exige muitos investimentos em 

um problema que poderia ter sido evitado através de uma das técnicas de 

reprodução assistida. 

Contudo, o foco da proposta da política de Reprodução Humana 

Assistida do Ministério da Saúde consiste em ampliar o acesso de casais às 

soluções para infertilidade Política. A Política foi instituída a partir da publicação da 

Portaria GM nº 426, de 22/03/05 e regulamentada pela Portaria SAS nº 388 de 

06/07/05, tendo sido esta última suspensa pela portaria GM nº 1.187 de 13 de julho 

de 2005.40 

Por outro lado, a própria Portaria, em sua introdução, considera que as 

técnicas de reprodução humana assistida contribuem para a diminuição da 

transmissão vertical e/ou horizontal de doenças infecto-contagiosas, genéticas, entre 

outras. 

Ressalte-se ainda que a Portaria 426 do SUS, 41 determina a sua 
implantação de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de 

Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.42 

Portanto, verifica-se que a utilização da reprodução assistida já foi 

atingida pela medicalização e, portanto, merece atenção especial por parte do 

Estado. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
39 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível http://portal.saude.gov.br. Acesso em 20.set.2012. 
 
40 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível http://portal.saude.gov.br. Acesso em 20.set.2012. 
 
41 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde, Portaria 426/ GM de 22.mar.2012. 
 
42 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde, Portaria 426/ GM de 22 de março de 2012, Art. 
2°, caput: Determinar que a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida 
seja implantada de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde 
e as Secretarias Municipais de Saúde, permitindo: 
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Destarte, considerando a medicalização da reprodução assistida e que 
 

esta é uma forma de assegurar o direito à saúde e tendo em vista a universalidade 

deste direito, deve o SUS proporcionar este tipo de tratamento à todas as pessoas 

que comprovarem a sua necessidade, como se verá a seguir. 
 
 
 
 

1.2 MEDICALIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL 
1.2.1 A relação entre a medicalização da vida e do projeto parental 
 
 
 
 

Foram estudadas, no item 1.1 deste trabalho, algumas das importantes 
 

questões atinentes à medicalização da vida, em especial a utilização de 

medicamentos para o tratamento do comportamentos de pessoas que possuam 

alguma patologia. Além disso, pode-se dizer ser considerada uma forma de controle 

do comportamento social por parte do Estado. 

Dito isso, poderia ser questionada a sua relação com o projeto parental, 

eis que, como mencionado, envolve o comportamento de pessoas que tenham 

algum tipo de patologia. 

Para melhor elucidar esta questão, faz-se necessária, inicialmente, 

uma abordagem a respeito do projeto parental, já que em um estado democrático de 

direito as pessoas podem escolher quantos filhos deseja ter e o momento de tê-los, 

além de poderem exercer livremente a sexualidade e a reprodução humana, o que 

demanda políticas públicas para a efetivação destes direitos, sendo essencial o 

acesso à informação do tratamento bem como os recursos disponíveis. 

Ressalte-se ainda que foi utilizada a expressão “pessoas” tendo em 

vista o atual conceito de família, que não mais leva em conta a exigência quanto ao 

número de pessoas e nem mesmo quanto à opção sexual delas, podendo ser 

considerada família aquela composta por apenas uma pessoa, ou ainda aquela 

composta por pessoas do mesmo sexo. 

Além disso, nos termos do artigo 226, § 4º da Carta Cidadã de 1988, é 
concebida como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes.43 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
43 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art 
 

226, caput: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
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É certo que ter filhos é o desejo de muitas pessoas, sendo que nem 
 

todas conseguem realizar este sonho, seja por infertilidade, pelo avanço da idade da 

mulher ou mesmo pela presença de um problema hereditário que não se queira que 

passe ao seu descendente. 

Nestes casos, a ciência desenvolveu técnicas que podem ajudar a 

estas pessoas a terem seus filhos de forma saudável, diminuindo, significativamente, 

o risco do desenvolvimento de anomalias. 

Trata-se do uso das técnicas de Reprodução Assistida (RA) que 

englobam a implantação artificial de gametas ou embriões humanos, fertilizados in 

vitro, no organismo de mulheres receptoras.44 

Por conseguinte, o uso destes mecanismos que permitem a 

reprodução assistida passou a ser incorporado ao direito à saúde, que não mais se 

limita à ausência de doenças, mas também inclui o desfrute de uma vida sexual 

segura, em que há a livre escolha pela reprodução, que é assegurada através 

destes tratamentos englobados pela reprodução assistida.45 É importante mencionar 

ainda que este direito ao planejamento familiar não pode ser limitado pelo Estado, 

sendo certo que a ausência de políticas públicas de saúde no sentido de promover 

este planejamento é uma forma de limitar este direito. 

Além disso, os direitos reprodutivos, que estão intimamente ligados ao 

planejamento familiar, e que por isso merecem especial atenção, podem ser 

considerados inseridos no rol de direitos humanos. 

Isto porque diante do reconhecimento do direito ao planejamento 

familiar e considerando que este depende da possibilidade de livre escolha 

reprodução, o que pode ser efetivado pela reprodução assistida, não se pode ter o 

planejamento familiar sem a reprodução. 

Ademais, nos dizeres de Flavia Piovesan, diante do contexto histórico 

dos direitos, a emergência dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. 
 
44 BRASIL. Projeto de Lei 1184, Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2003. Art. 1º. 
 
45 Nos termos do preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença 
ou de enfermidade. Pode-se afirmar que o direito à reprodução assistida está incluído neste 
“completo bem estar físico, mental e social” já que a impossibilidade de gerar um filho pode trazer 
frustrações e diversos transtornos emocionais e até mesmo conflitos familiares. 
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humanos é, relativamente, recente, tendo sido apenas na Conferência Internacional 
 

sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo no ano de 1994, que houve 

o reconhecimento, por parte de 184 estados membros, dos direitos sexuais e 

reprodutivos como direitos humanos.46 

Segundo a autora, o conceito de direitos sexuais e reprodutivos possui 

duas vertentes, quais sejam a liberdade e autodeterminação individual de um lado, 

ou seja, homens e mulheres possuem a opção de quando querem reproduzir. Deve 

ser incluído neste aspecto, o “como reproduzir”, já que através dos tratamentos 

proporcionados pela inseminação artificial, uma mulher pode ser mãe, ainda que 

virgem, ou um casal de mulheres pode ter um filho gerado por uma delas, da mesma 

forma que um casal de homens pode ter um filho através da gestação em 

substituição. 

Por conseguinte, atualmente, ter um filho com a sua herança genética, 

sem levar em consideração a afinidade, independe da necessidade de se ter relação 

sexual, e é em decorrência destas mudanças que a tecnologia proporciona que a 

ciência jurídica tem que acompanhar a evolução social. 

A outra vertente do conceito de direitos sexuais e reprodutivos consiste 

no efetivo exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, o que demanda por políticas 

públicas que assegurem a saúde sexual e reprodutiva. 

Neste aspecto pode-se dizer que está inserido o direito de se ter uma 

gravidez saudável e sem riscos, ressaltando ainda a possibilidade de escolha em 

reproduzir sem passar ao seu filho uma anomalia hereditária que pode ser evitada 

através da adoção de um dos tratamentos da reprodução assistida. 

Daí surge o dever de informação dos riscos por parte do poder público, 

em se tratando das políticas públicas de saúde. 

Cabe mencionar ainda que este dever de informação se estende aos 

tratamentos realizados nas clínicas particulares especializadas no tratamento. 

Contudo, a reprodução assistida tem sido amplamente divulgada com intuitos 

meramente econômicos, sendo feita uma certa pressão psicológica às pessoas que 

tendem a ceder a utilização deste tratamento. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
46 PIOVESAN, Flavia. Direitos Reprodutivos. In Dicionário de Direitos Humanos. Disponível em 
 

http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Direitos%20reprodutivos. Acesso em 
25.set.2012. 
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Contudo, devem ser transmitidos ao paciente os riscos que ele corre ao 
 

se submeter ao tratamento, além de ter que apresentá-los utilizando-se de uma 

linguagem clara e acessível aos interessados, sob pena de ser criada uma indústria 

da reprodução assistida. 

Será mencionado em momento posterior que diante da ausência 

destas políticas públicas que proporcionam a efetivação destes direitos, as pessoas 

acabam recorrendo ao Judiciário, que possui o dever constitucional de assegurar 

este direito fundamental.47 

Por outro lado, isso acaba gerando consequências negativas, tais 

como a desigualdade no que pertine ao acesso à estes tratamentos, já que um 

magistrado pode deferir um pedido no sentido de obrigar o Estado a patrocinar o 

tratamento para uma pessoa e para outra não, nos casos de demandas individuais, 

como acontece na maioria dos casos, já que as demandas na área de saúde, são 

em sua maioria, ajuizadas, individualmente. 

Diante do acima exposto, é inequívoco que o projeto parental 

atualmente possui significativa importância diante de o fenômeno da medicalização 

tê-lo atingido. Destarte, faz-se necessário atribuir um tratamento jurídico à 

medicalização do projeto parental no capítulo que se segue. 
 
 
 
 

1.2.2 O tratamento jurídico conferido à medicalização do projeto parental: as 
técnicas de reprodução assistida. 
 
 
 
 

O projeto parental, que inclui a reprodução assistida, como visto 
 

anteriormente, foi atingido pelo fenômeno da medicalização, e por isso deverá ser 

realizado um estudo a respeito do seu tratamento jurídico. 

O estudo da reprodução humana, no Brasil, surgiu em 26 de dezembro 

de 1947, quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Esterilidade (SBE), no Rio de 

Janeiro. 

A efetiva fertilização in vitro, no entanto, remonta à 1970, quando na 

Inglaterra, ocorreu a primeira fertilização, que culminou com o nascimento de Louise 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
47 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art 5º, 
 

XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
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Brown, ficando conhecida como sendo a primeira bebê de proveta de que se tem 
 

notícia. 
 

No que no Brasil, o nascimento do primeiro bebê de proveta ocorreu no 

ano de 1984, com o nascimento de Ana Paula Caldeira, fato amplamente divulgado 

pela imprensa. 

Diferentemente do que já ocorre em muitos países, o Brasil ainda não 

possui uma legislação própria, em vigor, que trate apenas da reprodução assistida, 

muito embora existam projetos de lei que ainda estão em tramitação nas Casas 

Legislativas. 

Deve-se ter em mente que a legislação possui importante papel tendo 

em vista que através da lei é que são criadas diretrizes, tanto para o julgador quanto 

para impor limites à indústria e até mesmo ao consumidor, que acaba consumindo 

medicamentos de forma descontrolada, podendo gerar conseqüências graves à sua 

própria saúde. 

Em uma pesquisa realizada, verificou-se que atualmente existem nove 

projetos de lei a respeito da reprodução assistida.48 

O mais antigo, o PL 2855/97, que dispõe sobre a utilização de técnicas 

de reprodução humana assistida, incluindo a fecundação in vitro, a transferência de 

pré-embriões e a transferência intratubária de gametas, a crioconservação de 

embriões e a gestação de substituição, a conhecida barriga de aluguel. Este projeto, 

atualmente está tramitando em conjunto, tendo sido apensado ao projeto de lei 

1184/03. 

O PL 1135/03 define normas para realização de inseminação artificial, 

fertilização "in vitro", barriga de aluguel (gestação de substituição ou doação 

temporária do útero), e criopreservação de gametas e pré-embriões, sendo que está 

tramitando em conjunto, tendo sido apensado ao projeto de lei 2855/97. 

Já o PL 1184/03 impede o congelamento de embriões, limita em dois o 

número de embriões implantados por tentativa, impede o uso da técnica de útero de 

substituiç ão (barriga de aluguel) e torna obrigatória a identificaç ão de doadores 

de óvulos e espermatozóides, sendo que essa atividade já é disponibilizada em 

clínicas particulares. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
48 BRASIL. Brasília, DF: Câmara dos Deputados. Disponível em: http//www.camara.gov.br. Acesso 
 

em: 20.set.2012. 
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Atualmente este projeto de lei está Aguardando Parecer na Comissão 
 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
 

O PL 2061/03, 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 providências, estando 

apensado ao PL 1184/03. 

O quinto projeto, o PL 120/03, dispõe sobre a investigação de 

paternidade de pessoas nascidas de técnicas de reprodução assistida, permitindo à 

pessoa nascida de técnica de reprodução assistida saber a identidade de seu pai ou 

mãe biológicos e altera a Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 

O PL 3067/08, que também está apensado ao PL 1184/03, altera a Lei 

nº 11.105, de 24 de março de 2005, estabelecendo que as pesquisas com células-

tronco só poderão ser feitas por entidades habilitadas, mediante autorização 

especial da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP e proibindo a 

remessa para o exterior de embriões congelados, alem de vedar o envio e a 

comercialização dos resultados das pesquisas. 

Por ordem de apresentação, o sétimo projeto de lei, o de número 

5730/09, que está apensado ao PL 4076/0149, altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 

1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, 

determinando a inclusão da reprodução assistida dentre os serviços oferecidos pelos 

planos de saúde. 

Em 2011 foi apresentado o PL 693, que sugere ao Ministro da Saúde a 

expansão de ações de reprodução humana assistida no Sistema Único de Saúde. 

O PL mais recente, é o de número 3977/12, que dispõe sobre o acesso 

às técnicas de preservação de gametas e Reprodução Assistida aos pacientes em 

idade reprodutiva submetidos a tratamento de câncer, estando apensado ao PL 

1184/03. 

No âmbito das leis já em vigor, a Lei. n. 8.974/95, que foi revogada, 

expressamente pela lei 11.105/05, dispunha sobre engenharia genética, 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
49 O Projeto de Lei 4076/01 altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde, incluindo os procedimentos preventivos no rol dos 
serviços a serem oferecidos pelas empresas do setor, incluindo a cobertura de consultas, exames e 
demais procedimentos ambulatoriais de caráter preventivo, não fazendo qualquer menção às técnicas 
de reprodução assistida. 
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mencionando no seu artigo 12 a manipulação da células germinais humanas, 
 

excepcionalmente para fins terapêuticos que visam beneficiar o futuro indivíduo. 
 

Já a lei 11.105/05 regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 

da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – 

OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, 

reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre 

a Política Nacional de Biossegurança – PNB. 

No mês de abril de 2011 foi editada a Lei 12.401, que altera a Lei 

8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 

incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS 

que, contudo, não é direcionada apenas à reprodução assistida. 

Portanto, pelo que pode ser constatado, não há lei especial que regule 

a utilização das novas tecnologias reprodutivas no país, embora já existam projetos 

de lei visando estabelecer critérios e responsabilidades na medicalização da 

reprodução humana, sendo certo que esta demora na aprovação dos projetos supra 

mencionados limita o exercício dos direitos reprodutivos. 

Por conseguinte, diante da demora do Poder Legislativo em editar 

estas leis, acabam sendo publicadas Portarias e Resoluções, ou outros atos 

normativos, por parte de órgãos administrativos ligados à saúde, na tentativa de 

estabelecer regras e impor alguns limites à manipulação genética. 

Em uma pesquisa a respeito dos atos normativos relacionados ao tema, 

foram encontradas Resoluções e Portarias editadas pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A Resolução 1358/ 92 publicada pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM), que adota normas éticas para utilização das técnicas de reprodução 

assistida, foi revogada pela Resolução 1957/10, tem a finalidade de adequar o 

tratamento da reprodução assistida à atualidade. 

Pela ANVISA, foi editada a Resolução – RDC nº 29 de maio de 2008, 

que regulamenta o cadastramento nacional dos Bancos de Células e Tecidos 

Germinativos (BCTG) e o envio da informação de produção de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. 
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As Portarias GM 426 e SAS 388, publicadas pelo SUS nos meses de 
 

março e julho de 2005, respectivamente, sendo que a primeira objetiva determinar 

que as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal adotem em conjunto 

com os Municípios, as providências necessárias para organizar e implantar as redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal de Atenção em Reprodução Humana 

Assistida, sendo o Estado o responsável pela coordenação da rede, conforme Anexo 

I e III da Portaria. 

Enquanto a Portaria GM 426/05 institui, no âmbito do SUS, a Política 

Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a SAS 388/05 

regulamenta a atenção em Reprodução Humana Assistida aos casais inférteis 

portadores de doenças genéticas / infecto-contagiosas, apontando a necessidade de 

incluir procedimentos nas tabelas do SUS para contemplar a atenção em 

Reprodução Humana Assistida. 

O CNS editou a Resolução 196/96 que cria diretrizes e normas 

regulamentadoras sobre pesquisas envolvendo seres humanos que, portanto, foi 

elaborada para os casos de pesquisas realizadas com seres humanos, criando 

diretrizes bioéticas e declarações internacionais de proteção aos direitos humanos e 

aos sujeitos de pesquisa. 

Portanto, não existe uma legislação federal e nem estadual ou distrital 

que de um tratamento especifico à reprodução humana assistida, o que, como visto 

anteriormente, enseja a edição de atos normativos por parte da administração 

pública para regulamentar o tema. 

Neste ponto é importante chamar atenção para a questão da 

legitimidade da Administração Pública ao editar estes atos administrativos, quando 

na verdade existe uma competência concorrente da União, Estados e do Distrito 

Federal em legislar sobre a proteção e defesa da saúde.50 

Portanto, em verdade, está havendo uma omissão do Poder Legislativo, 

que é o detentor da legitimidade constitucional em editar normas relacionadas à 

matéria de saúde. 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
50 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art 
 

24, caput: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
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A questão que se coloca é que diante desta omissão e tendo em vista 
 

a importância do assunto, será que pode a Administração Pública atuar no papel do 

legislador e editar atos normativos referentes a reprodução assistida? 

O melhor entendimento é o de que tendo em vista a competência 

concorrente estabelecida pela CRFB no seu artigo 24, XII e inexistência, até a 

presente data, de lei ordinária especifica e considerando que o ato administrativo, 

que pode ser emanado de qualquer dos três entes federativos, integra o sistema 

normativo, entendemos que a Resolução do Conselho Federal de medicina, 

produzira efeitos desde que seu conteúdo esteja em consonância com o que 

estabelece a CRFB, até que uma lei regulamentadora deste tipo de procedimento 

fosse editada. 

Além disso, existe uma série de atos normativos, como os Decretos 

emanados pelos Chefes dos diversos Executivos, as Resoluções, Instruções 

Normativas, Portarias e Pareceres, dentre outros, que são adotados pelo staff de 

cada Poder, e que produzem efeitos jurídicos e, portanto, devem ser acatadas até 

que uma lei ulterior possa lhes modificar o entendimento. 

Cumpre ressaltar que observa-se nos supra citados Projetos de Lei que 

tratam da reprodução assistida louvaram-se, primordialmente, dos atos 

administrativos que versam sobre a matéria, o que induz a uma expectativa de 

convalidação dos procedimentos que vem sendo adotados. 

Além da ausência de uma legislação a respeito do tema, no Brasil 

ainda existe uma resistência, por parte do poder público em financiar estes 

tratamentos, disponibilizando-os na rede hospitalar do SUS. 

Ressalte-se ainda que os projetos de lei acima mencionados são 

silentes a respeito da garantia de atendimento às mulheres ou casais inférteis no 

uso da tecnologia, representando apenas aqueles que podem pagar pelo 

tratamento.51 

Em decorrência disso, parece que a legislação que entrara em vigor 

para regulamentar a matéria não respeita o acesso universal ao tratamento, 

devendo-se ter cuidado com a mercantilização deste tratamento. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
51 GUILHEM, Dirce. DO PRADO, Mauro Machado. Bioética, legislação e tecnologias reprodutivas. 
 

Bioética. v. 9. n. 2. 2001. p. 120. 
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Há que se mencionar ainda que com a Declaração Universal dos 
 

Direitos Humanos, os direitos reprodutivos ganharam uma nova concepção, ou seja, 

não mais é protegida apenas a reprodução, mas também um conjunto de direitos 

individuais que possibilitam a reprodução assistida e a sexualidade.52 

Flavia Piovesan lembra que os direitos reprodutivos são previstos em 

diversos diplomas internacionais, tais como a Declaração Universal de 1948 adotada 

pela ONU, a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim de 1995 e a Declaração 

de Direitos Humanos de Viena de 1993.53 

Portanto, não há como ignorar a matéria e como foi visto anteriormente, 

diante da inércia do Legislativo a administração pública edita atos normativos 

criando regras para a adoção da reprodução assistida. 

Além disso, outra conseqüência da omissão e da demora do Legislativo 

é que as pessoas acabam tendo que recorrer ao poder judiciário para realizar o 

tratamento da reprodução assistida e terem o seu direito reprodutivo assegurado, 

como será visto no capítulo quarto deste trabalho. 

Cabe lembrar ainda que muitas questões que decorrem naturalmente 

da adoção da técnica da reprodução assistida não são tratadas pelos atos 

administrativos acima mencionados, havendo uma lacuna a respeito do tema, 

causando sérias consequências, o que será melhor estudado no capítulo que se 

segue.54 
 
 
 
 

1.2.3 A importância da juridicização da reprodução assistida. 
 
 
 
 

Foi visto anteriormente que, atualmente, a reprodução assistida está 
 

sendo atingida pelo fenômeno da medicalização, estando diretamente relacionada 

ao direito à saúde. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
52 SAMRSLA, Monica. CEZAR NUNES, Juliana. KALUME, Carolina. DA CUNHA, Antonio Carlos 
Rodrigues. GARRAFA, Volnei. Expectativa de mulheres à espera de reprodução assistida em hospital 
público do DF – Estudo Bioético. In Revista da Associação Médica Brasileira. v. 53. 2007. p. 48. 
 
53 PIOVESAN, Flavia. Obra citada. p.65. 
 
54 GUILHEM, Dirce. DO PRADO, Mauro Machado. Obra citada, p. 119. 
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Por conseguinte, existe a necessidade de regulamentação legal por se 
 

tratar de um procedimento que visa assegurar o direito reprodutivo, inserindo-a no 

mundo jurídico, sendo uma forma de promover o direito a saúde reprodutiva. 

A este processo de inserir um determinado fato no mundo jurídico, dá-

se o nome de juridicização, que nos dizeres de João Helio55 é o processo peculiar ao 

Direito, em que esse adjetiva os fatos para que sejam jurídicos, ou seja, para que 

entrem no mundo jurídico. 

Contudo, não há uma legislação ordinária especifica que regulamente a 

adoção da reprodução assistida, o que autoriza que a administração pública, através 

de resoluções e portarias edite normas neste sentido, apenas atos administrativos 

editados pela administração pública, que criam regras mínimas a serem adotadas 

por aqueles que trabalham com a reprodução assistida. 

Destarte, em não havendo a juridicização da matéria, muitas questões 

acabam sendo deixadas de lado, quando na realidade deveriam integrar a norma 

que regulamenta a reprodução assistida, o que torna a pessoa que se submete ao 

tratamento, totalmente vulnerável e tomada por incertezas que, muitas vezes, 

podem até mesmo impedi-la de realizar o tratamento. 

Uma das questões envolve a gestação de substituição ou doação 

temporária do útero que, contudo está prevista nos PL’s 2855/97 e 1135/03. 

A gestação de substituição, por muitas pessoas chamadas de “barriga 

de aluguel”, é vetada pelo PL 1184/03, sendo apenas mencionada pela Resolução 

1957/10, do CFM. 

Diz-se “mencionada”, pois, um assunto tão complexo é tratado apenas 

em dois itens da supra citada Resolução,56 limitando ao parentesco de até segundo 
grau entre a doadora do útero e a doadora genética, e proibindo o caráter lucrativo 
da doação temporária do útero. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
55 COUTINHO, João Helio de Farias Moraes. Fato Jurídico. Disponível em 
 

www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions572.pdf. Acesso em 25.set.2012. 
 
56 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1597/10, ITEM VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE 
SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 
As clínicas, centros ou serviços de reprodução humana podem usar tećnicas de RA para criarem a 
situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico que 
impeça ou contraindique a gestação na doadora genética. 
1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num 
parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional 
de Medicina. 
2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 



! 42! 
 
 
 

Neste caso, existem, ao menos duas mulheres envolvidas: a que 
 

gestou a criança e a que cedeu o óvulo. O que se questiona é qual das duas seria a 

verdadeira mãe da criança? 

É cediço que o legislador não consegue acompanhar as mudanças 

sociais, principalmente aquelas decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Além 

disso, a demora na tramitação dos atos legislativos gera maior segurança jurídica, já 

que podem ser melhor analisados, debatidos e desenvolvidos. 

Contudo, diante de um fenômeno como este, em que existe um direito 

fundamental envolvido, ou seja, o direito reprodutivo, trata-se de uma matéria que 

tem que ser prevista em lei, deixando de ser um mero projeto que, por sua vez, não 

produz qualquer efeito legal. 

Como visto, atualmente não há nenhuma regulamentação legal 

expressiva sobre este tema. Assim, o que se verifica é que na prática, são assinados 

acordos de vontade57 contendo termos que definem os direitos das partes, para 

evitar eventual litígio, transferindo para o julgador a responsabilidade em dirimir 

eventual litígio. 

Além disso, submeter as partes às cláusulas de um contrato é o 

mesmo que transferir para o direito civil as regras que deveriam ser especialmente 

tratadas pelo direito reprodutivo. 

Outro problema da gestação de substituição, diz respeito ao registro da 

criança, já que a mãe que gerou é aquela que recebe a Declaração de Nascido Vivo, 

fornecida pelo local em que a criança nasceu. 

Ora, e o registro civil da criança, deve ser feito utilizando-se qual 

filiação? Como fica? Isso a Resolução 1597/10 do CFM não menciona, ou seja, 

parece que a mãe biológica terá que ajuizar medida judicial para, em comprovando 

através de exame de DNA que é a mãe biológica da criança e poder registrá-la em 

seu nome, expondo a intimidade daqueles envolvidos no procedimento, 

principalmente a criança, que demoraria a ter seu registro de nascimento com o 

nome de seus pais biológicos. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
57 Foi utilizada a expressão “acordo de vontades” tendo em vista a impossibilidade de este tipo de 
procedimento ser realizado com intuito lucrativo, tal como determinado pela Resolução 1597, item 
VII.2 do CFM. Ressalte-se que por esta Resolução ser um ato administrativo, não prevê sanções para 
aqueles que cobrem para gerar um filho para terceira pessoa, podendo esta Resolução ser tida como 
um parâmetro para médicos, pacientes e até mesmo Juízes que venham julgar eventual demanda 
judicial. 
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Diante desta problemática apresentada, surgem outras questões tais 
 

como a paternidade, gerando ainda reflexos nas questões hereditárias, nos laços de 

parentesco e até mesmo no psicológico da criança. 

Quem será a sua mãe? Quem ela chamará de mãe? Ainda mais, como 

a Resolução do CFM determina que a gestação de substituição seja realizada por 

uma pessoa da família, até o segundo grau. 

Certamente visou-se com isso, evitar o comércio, porém, sob outro 

aspecto, a criança sempre terá contato com aquela mulher que a gerou, chamando-a 

de mãe. 

Será que posteriormente esta mãe que gerou a criança poderá ajuizar 

uma ação de guarda e visitação? Mais uma vez, caberá ao Judiciário resolver 

eventual conflito neste sentido, respeitado o principio do melhor interesse da criança. 

São muitas questões que não possuem amparo legal e que, por isso, 

geram muita insegurança àqueles que se submetem a este tipo de tratamento, 

ressaltando, mais uma vez, a importância da juridicização da reprodução assistida. 

Outra questão importante diz respeito aos impactos sociais e jurídicos 

causados pela medicalização do projeto parental, o que será estudado no capitulo 

que se segue. 
 
 
 
 

1.2.4 Impactos sociais, jurídicos e éticos causados pelo fenômeno da 
medicalização do projeto parental 
 
 
 
 

Pode-se dizer que tanto a saúde quanto a doença possuem diferentes 

significados e sentidos de acordo com o momento histórico e o contexto social em 

que estão inseridos.58 

Além disso, é inequívoco que um fato que é alcançado pelo fenômeno 

da medicalização, gera impactos tanto sociais quanto jurídicos. Em se tratando da 

medicalização do projeto parental, que é o foco do estudo deste trabalho, serão 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
58 OGATA, Márcia Niituma. ARANTES, Cássia Irene Spinelli. MACHADO, Maria Lúcia Teixeira. 
 

FRANÇA, Yaisa. Saúde, cidadania e qualidade de vida: Estudos das representações sociais de 
trabalhadores de uma cooperativa popular. Rev. APS, v. 11, n. 2, abr./jun.2008, p. 175. Disponível em 
http://regional.bvsalud.org/php/index.php. Acesso em 22.jan.12 
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abordados, alguns dos impactos sociais e jurídicos, de forma conjunta tendo em 
 

vista o entrelaçamento destas questões que envolvem este tema. 
 

Inicialmente, impende salientar que a livre circulação de pessoas 
enseja o crescimento das diversidades culturais, tanto de religiões quanto de etnias 
em um determinado local, sendo que as maneiras de estar e viver geram diversas 

necessidades que redefinem novas prioridades nos cuidados com a saúde.59 

No Brasil, país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa60, há 

uma grande diferença, entre as pessoas, na forma de como se concebe o conceito 

de saúde, sendo certo que, como dito anteriormente, a medicalização da saúde 

reprodutiva vem ganhando força, surgindo daí a importância do seu estudo. 

Em decorrência disso, surge a necessidade do Estado em adequar 

suas políticas públicas de saúde à esta nova concepção de saúde que inclui a saúde 

reprodutiva, devendo ser respeitado o dispositivo constitucional que estende o direito 

à saúde à toda sociedade brasileira. 

Por conseguinte, pode se afirmar que há uma necessidade de o poder 

público adotar medidas no sentido de garantir o acesso universal às pessoas na 

realização do projeto parental, através de esclarecimentos e da divulgação do 

tratamento bem como da forma como o mesmo é realizado. 

Uma das medidas diz respeito à informação que deve ser passada à 
pessoas. 

Clecí e Noela61 realizaram um estudo sobre a forma como é feita a 

divulgação ao público sobre a reprodução assistida, tendo sido constado que a 

reprodução assistida é focada nos direitos reprodutivos, no acesso público e privado 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
59 NUNES, Maria. RAMOS, Natália. Cuidar em contexto de diversidade cultural: representações e 
vivencias do corpo em diferentes culturas. RECIS – R. Eletr. De Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, 
v.5, n.4, p.76, Dez., 2011. Disponível em www.reciis.icict.fiocruz.br. Acesso em 17.jan.2012. 
 
60 Neste sentido dispõe o preâmbulo da Constituição da República de 1988: Nós, representantes do 
povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (Grifou-se). 
Desta forma, o Legislador se compromete a assegurar os direitos sociais, o que inclui o direito à 
saúde à sociedade brasileira, que é pluralista. 
 
61 KÖRBES, Clecí. INVERNIZZI, Noela. Educação não-formal sobre reprodução assistida: divulgação 
científica na Folha de São Paulo. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 8 n. 3, nov.2010/fev.2011, p. 
488. 
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às tecnologias de reprodução assistida, nos interesses envolvidos bem como nos 
 

riscos destas tecnologias, sem contudo, ser divulgado o acesso gratuito ao 

tratamento, o que é assegurado por lei, enfatizando-se o caráter privado do acesso 

às tecnologias reprodutivas. 

Destarte, isso gera reflexo em outra medida que deve ser adotada pelo 

poder público, qual seja, oferecer e garantir o alcance do tratamento à pessoas que 

não possuem condições econômicas para custear um tratamento e que, contudo, 

querem muito ter um filho. 

Isso deve envolver não somente o direito da família constituída pelo 

homem e pela mulher, mas também pela família que é constituída por uniões 

homoafetivas e até mesmo por aquelas pessoas que não possuem um parceiro, 

concepção esta que decorre do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal a 

respeito da família.62 

Desta forma, cabe ao poder público realizar um trabalho no sentido de 

informar às pessoas sobre o procedimento da reprodução assistida, publicando 

matérias informativas a respeito do procedimento, bem como da sua gratuidade, 

uma vez que a maioria da população sequer tem conhecimento deste tipo de 

tratamento, ainda mais da sua gratuidade.63 

A questão da gratuidade do tratamento acaba esbarrando em uma 

conseqüência jurídica do fenômeno da medicalização do projeto parental, qual seja, 

a judicialização deste direito já que diante da inexistência ou mesmo da ineficácia 

das políticas públicas de saúde, o individuo acaba se valendo da intervenção 

jurisdicional para assegurar o seu direito à saúde reprodutiva. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
62 Entendimento do Tribunal Pleno do STF nos julgamentos da ADI 4277/ DF e ADPF nº 132/RJ, 
ambas publicadas no DJ de 14.10.2011, Min. Ayres Brito e disponíveis em WWW.stf.jus.br: 
(...)INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO 
DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de 
interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não 
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à 
Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o 
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da 
união estável heteroafetiva. 
 
63 Neste sentido determina o artigo 1º da Portaria 388/05 do SUS: Art. 1º - Determinar que as 
Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal adotem em conjunto com os municípios, as 
providências necessárias para organizar e implantar as redes estaduais, municipais e do Distrito 
Federal de Atenção em Reprodução Humana Assistida, sendo o Estado o responsável pela 
coordenação da rede, conforme Anexo I e III desta Portaria. 
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Em ocorrendo a judicialização do projeto parental, deve ser levado em 
 

conta o conhecimento do julgador a respeito do tema para evitar o cometimento de 

injustiças. Quando se fala em “conhecimento do julgador”, está-se diante do 

conhecimento técnico do mesmo, ou seja, será que um magistrado, que na 

normalidade de seus conhecimentos, possui entendimento técnico a respeito dos 

métodos de reprodução assistida na efetivação do direito reprodutivo? 

Ora, pode até ser que o juiz tenha o conhecimento básico da matéria, 

porém, tendo em vista os impactos que uma decisão judicial pode acarretar na vida 

das pessoas, não basta este conhecimento básico, tendo sempre o magistrado que 

se valer do parecer técnico de um expert o que, contudo, não vincula a sua decisão. 

Uma outra questão que envolve o fenômeno da medicalização do 

projeto parental, se relaciona à inseminação artificial heteróloga, ou seja, quando a 

inseminação é realizada com a utilização de sêmen ou o óvulo que não o do casal 

que está se submetendo ao tratamento. 

Nestes casos, haveria uma doação de sêmen ou óvulo para que a 

inseminação artificial seja realizada. Por outro lado, tendo em vista a herança 

genética da criança gerada, que é diferente da de pelo menos um de seus pais, o 

que pode ser comprovado através de um exame de DNA, verifica-se a ocorrência de 

uma espécie de adoção sem, contudo, ter que se submeter ao moroso procedimento 

da adoção. 

Assim, a inseminação artificial heteróloga, nada mais é do que uma 

nova espécie de adoção e que, desta forma, deveria estar incluída no tratamento 

jurídico conferido à adoção. 

Saliente-se que o mesmo não ocorreria com a inseminação artificial 

homologa eis que neste caso, o sêmen ou o óvulo doado é de um dos cônjuges e 

em se fazendo exame de DNA será comprovada a herança genética que a criança 

está recebendo de seus pais. 

Neste último caso, contudo, por algum motivo o casal não consegue 

conceber um filho através dos métodos tradicionais, ou seja, pela simples relação 

sexual, tendo que se fazer valer da intervenção de um especialista para realizar a 

inseminação artificial. 

Não se fala em adoção eis que não é possível fazer uma doação de um 

sêmen ou de um óvulo para si mesmo e, tal como mencionado, a herança genética é 

a mesma. Os pais biológicos também são os pais que constarão no registro civil, 
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diferentemente do primeiro caso, em que, geneticamente falando, o pai ou a mãe 
 

biológicos não serão os mesmos que constarão no registro civil. 
 

Outra questão que merece ser abordada é a questão da possibilidade 

de haver o incesto nos casos da inseminação artificial heteróloga. Isto porque, tendo 

em vista o anonimato do doador, pode ser que haja relação sexual entre ele e 

aquele que foi concebido com a sua carga genética. Ou então, pode ocorrer de o 

filho do doador ter relações sexuais com outra pessoa que seria seu irmão, 

geneticamente falado. 

Ressalte-se que estas duas últimas questões são muito complexas e 

não tratadas por qualquer ato normativo do ordenamento jurídico brasileiro. 

Isso gera reflexos no direito ao conhecimento da identidade genética já 

que se por um lado o doador tem o direito ao anonimato, por outro lado, a pessoa 

tem direito à ter conhecimento de quem dou material genético para que fosse 

concebido. 

Esse é mais um problema que não é tratado pela legislação pátria e 

que enseja o ajuizamento de demandas judiciais para resolver o problema, gerando 

muita insegurança em relação àqueles que venham a se submeter ao tratamento. 

Por outro lado, segundo Tânia Salem64 muitas vezes a limitação e 

legalização deste tipo de tratamento são contestadas ao argumento de constituírem 

uma invasão ilícita da privacidade e no direito de reprodução, bem como afronta à 

liberdade de pesquisa. 

Nada obstante a evolução que a hermenêutica, no Brasil, vem 

adquirindo, ainda é muito latente a necessidade de se ter uma lei para dirimir as 

questões sociais que geram diversos conflitos sociais, tais como os visto neste item 

do trabalho. 

Destarte, o melhor entendimento deve ser no sentido de que deve 

haver uma lei regulamentando a matéria para que haja um parâmetro nos 

julgamentos, que diante da ausência de uma norma regulamentadora, permite ao 

Poder Judiciário decidir de forma antagônica e prejudicando o direito das partes 

envolvidas, ressaltando, que muitas vezes, o problema surge quando a pessoa 

gerada através de um dos métodos da reprodução assistida é uma criança, e que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
64 SALEM, Tânia. O Principio do Anonimato na Inseminação Artificial com Doador (IAD): Das Tensões 
 

entre Natureza e Cultura. PHYSIS – Rev. de Saúde Coletiva. v.5. n.1. 1995. p. 34. Disponível em 
www.scielo.br. Acesso em 17.jan.2012. 
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merece todo o respaldo jurídico e legal para ter a sua dignidade e o seu melhor 
 

interesse respeitados. 
 
 
 
 
1.2.5 O tratamento jurisprudencial atribuído à algumas questões controvertidas da 
reprodução assistida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
 
 

Diante de todo o questionamento até aqui realizado, no âmbito da 

reprodução assistida, faz-se necessário trazer algumas das importantes decisões 

no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Na análise realizada, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro65, foram considerados quatro julgamentos que serão analisados a seguir. 

O primeiro julgamento a ser analisado é a Apelação Cível de número 

0006767-92.2009.8.19.0266, julgada em 14.03.12, da relatoria do Desembargador 

Ademir Pimentel. 

Trata-se de um caso em que um casal realizou tratamento de 

inseminação artificial em uma determinada clínica e, cinco anos depois, recebeu 

uma correspondência afirmando, de forma equivocada, que a mulher estava grávida. 

A questão que se quer levantar é a forma como foi tratada, pelo 

julgador, o estado emocional daquelas pessoas que chegam ao ponto de se 

submeterem a um tratamento de reprodução assistida na esperança de realizar o 

sonho de ter um filho. 

Nos termos do acórdão, 
 
 
 

os sonhos acalentados com a paternidade, os investimentos frustrados junto 
à empresa no sentido de alcançá-la através da inseminação artificial foram 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
65 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em www.tjrj.jus.br. Acesso em 
 

25.fev.2012. 
 
66 AP. Cível 0006767-92.2009.8.19.0209, publicada no DJ de 23.03.12, Des. Ademir Pimentel. 13º 
Câmara Cível. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. Ementa: 
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENVIO EQUIVOCADO DE 
CORRESPONDÊNCIA INFORMANDO SOBRE GRAVIDEZ INEXISTENTE. ERRO NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. CONSEQUENCIAS DO FATO QUE NÃO PODEM, ENTRETANTO, SER ADMITIDAS 
NA INTENSIDADE NARRADA PELOS AUTORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A FIM DE CONDENAR A RÉ AO 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. 
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revividos de forma dolorosa, fazendo a empresa com que os autores 
revivessem suas dores, sem que lhes restituíssem as esperanças.67 

 
 

Portanto, não há como negar o abalo que é gerado em uma família que 
 

se vê diante da impossibilidade de concretizar o sonho de ter filhos, ao ponto de 

ensejar um sofrimento tamanho o envio de uma correspondência com um resultado 

errado. 

O segundo julgamento pesquisado, e que merece ser apontado neste 

trabalho diz respeito a Apelação Cível 0086063-50.2005.8.19.000168, julgada em 

14.10.2008, cuja relatora foi a Desembargadora Cristina Tereza Gaulia. 

O referido julgamento relata a pretensão de uma pessoa que deseja se 

submeter ao procedimento de fertilização em um hospital da rede municipal de 

saúde. 

Ocorre que, nada obstante o reconhecimento, no acórdão, de que o 

Estado tem o dever de garantir o bem estar e a saúde de todo cidadão, a decisão foi 

no sentido de negar a pretensão da parte autora ao argumento de que o direito 

individual, de realizar a inseminação artificial, não pode prevalecer sobre o coletivo, 

ou seja, as necessidades básicas de saúde necessitada pela maioria da população. 

Certamente não foi uma decisão fácil de ser tomada pela magistrada. 

Contudo, deve-se ter em mente a repercussão de uma decisão judicial não apenas 

na ação judicial que está sendo julgada, mas na criação de precedentes que podem 

servir como base para que outras pessoas pleiteiem o mesmo tipo de tratamento. 

Segundo a magistrada, 
 
 
 

a qualidade de vida, bem estar e saúde é direito de todo cidadão. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação. 

 
 

Afirma ainda que 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
67 Além do transtorno causado pela relembrança de um problema que dificulta a realização do sonho 
de ter um filho, foi levado em conta, no julgamento, o fato de a correspondência ter causado uma 
suspeita de infidelidade do marido em relação à esposa, que ficaram separados pelo período de três 
meses. 
 
68 Apelação Cível 0086063-50.2005.8.19.0001, publicada no DJ de 21.10.08. Des. Cristina Tereza 
Gaulia. 18º Câmara Cível. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. Ementa: 
Apelação cível. Ação indenizatória de danos morais cumulada com obrigação de fazer. Inseminação 
artificial. Autores que pretendem se submeter a tratamento de fertilização em hospital municipal. (...). 
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Dever que inclui prioritariamente atendimento à maior parte da população nas 
doenças, físicas e mentais, de que padece. Direito social fundamental a ser 
protegido pelo Poder Público. Inseminação artificial que requer sofisticado 
aparato técnico-operacional e especialização médica sendo portanto 
procedimento que implica em alto investimento, cujo atendimento beneficiaria 
tão somente uma reduzida parcela da população em detrimento da maioria 
que necessita de atendimento em massa às doenças mais variadas e aos 
surtos epidêmicos. 

 
 
 

Talvez se o julgamento fosse na data de hoje não tivesse tido o mesmo 

destino, tendo em vista o alcance da matéria pelo fenômeno contemporâneo da 

medicalização. Contudo, ainda há uma grande resistência em se afirmar um 

tratamento de inseminação artificial como um direito à saúde, já que envolve um 

sentimento, que é o desejo de se ter um filho, e sentimentos são muito abstratos. 

Outra questão que foi identificada na busca jurisprudencial diz respeito 

ao reconhecimento da existência de uma semelhança entre o procedimento da 

inseminação artificial e a adoção, tal como mencionado anteriormente neste trabalho. 

Trata-se da Apelação Cível 0099617-91.2001.8.19.0001,69 julgada em 

28.06.06, de relatoria do Des. Jose Carlos Varanda. 

O caso versa sobre a pretensão de um homem que registrou, como 

sua filha, uma criança havida por inseminação artificial e que, depois se separou da 

genitora, tendo ajuizado uma ação negatória de paternidade. A decisão, acertada, foi 

no sentido de negar o pedido do pai da criança eis que se ele consentiu a realização 

da inseminação artificial e registrou a criança como sendo sua filha, não podendo se 

eximir da responsabilidade de pai. 

Uma outra discussão que merece ser reacendida é a questão da 

insegurança jurídica e o fato de que pode gerar muita confusão a ausência de um 

tratamento normativo a respeito da reprodução assistida, em se considerando que a 

criança gerada, na inseminação artificial heteróloga, não possui a carga genética de 

seu pai registral. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
69 Apelação Cível 0099617-91.2001.8.19.0001, publicada no DJ de 16.08.06. Des. Jose Carlos 
Varanda. 10º Câmara Cível. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. 
Ementa: Ação negatória de Paternidade. Pretensão deduzida por quem voluntariamente registrou 
como sua, filha gerada por inseminação artificial. Adoção simulada ou à brasileira. Incabível a 
pretensão anulatória do registro de nascimento de filha da mulher, com quem era casado, e que 
fizera inseminação artificial, eis que o assumido pai era portador de azoospermia. Sentença de 
improcedência cujos fundamentos se adotam. Recurso improvido. 
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Tal fato ensejou o ajuizamento de uma ação negatória de paternidade 
 

cumulada com pedido de exclusão da obrigatoriedade de pagar alimentos, chegando 

até o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro através da Apelação Cível de 

número 0137947-94.2000.8.19.000170, julgada em 21.03.06, da relatoria do Des. 

Murilo Andrade de Carvalho. 

A referida decisão considerou que se o pai participou e teve 

conhecimento do resultado negativo de uma primeira tentativa frustrada de 

inseminação artificial, não poderia se eximir da responsabilidade de pai no caso da 

segunda inseminação artificial que teve resultado positivo. Argumentou-se haver 

uma presunção de conhecimento da segunda inseminação artificial heteróloga que 

resultou no nascimento dos filhos. 

A quarta e última decisão, e a que mais parece chamar atenção, diz 

respeito ao pedido de autorização judicial para declaração de maternidade e filiação 

de nascituro havido por inseminação artificial mediante reprodução heteróloga 

assistida, no âmbito de uma união homoafetiva. 

Trata-se da Apelação Cível 0048701-38.2010.8.19.000171, julgada em 

02.02.11, de relatoria do Des. Paulo Mauricio Pereira, que afirmou haver violação às 

normas éticas que regem a reprodução assistida, acrescentando que 
 
 

A inseminação artificial só deve ser utilizada para fins de reprodução 
assistida de forma subsidiária, com o objetivo tão-somente de auxiliar na 
solução de problemas de infertilidade humana. 
A utilização de técnicas de biogenética, visando à satisfação da reprodução 

da linhagem ascentral ou à afirmação de uma relação amorosa (busca da 
felicidade), não encontra respaldo jurídico. 

 
 

Ou seja, duas mulheres não podem registrar uma criança havida por 

inseminação artificial heteróloga diante da impossibilidade de duas mulheres 

registrarem a mesma criança, não havendo respaldo legal para tanto. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
70 Apelação Cível 0137947-94.2000.8.19.0001, publicada no DJ de 07.08.06. Des. Murilo Andrade de 
 

Carvalho. 3º Câmara Cível. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROVA FONOGRÁFICA. INADMISSIBILIDADE. CPC, ART. 
332. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXCLUSÃO DE ALIMENTOS. INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL HETERÓLOGA. PROVA. 
 
71     Apelação Cível 0048701-38.2010.8.19.0001, publicada no DJ de 21.03.11. Des. Paulo Mauricio 
Pereira. 4º Câmara Cível. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. Ementa: 
1) União homoafetiva. Pedido das parceiras de declaração de maternidade e filiação de nascituro, 
fruto de inseminação artificial, mediante reprodução heteróloga assistida. Inseminação artificial, por 
doador anônimo, do óvulo de uma, posteriormente introduzido no útero da outra. Sentença de 
improcedência. 
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Ressalte-se que a mencionada decisão não se amolda ao recente 
 

julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na apreciação da ADI 4277/ DF 

e ADPF nº 132/RJ, ambas publicadas no DJ de 14.10.2011 de relatoria do Min. 

Ayres Brito, decisões estas já mencionadas anteriormente neste trabalho e que 

reconhecem a união entre pessoas do mesmo sexo como família. 

Além disso, nos termos do julgamento do Recurso Especial 889.852-

RS (ANEXO I), de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27.04.10 e 

noticiado no Informativo de Jurisprudência de número 0421 do Superior Tribunal de 

Justiça, foi deferida a adoção de duas crianças por duas pessoas que possuem 

relação homoafetiva e, consequentemente, permitido o seu registro. 

Trata-se de julgamento anterior ao da ADI 4277/DF e ADPF 132/ RJ, e 

que serviu como paradigma para estas duas decisões, demonstrando o início da 

mudança de pensamento dos magistrados das Cortes Superiores no Brasil. 

Portanto, ousa-se discordar daquela decisão proferida em segunda 

instância diante dos julgamentos supra-citados, sendo certo que o Direito não pode 

deixar de acompanhar as mudanças sociais e adequar-se a elas ao argumento de 

ausência de lei, o que seria o mesmo que regredir ao pensamento positivista puro. 
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2. O DIREITO À SAÚDE NA SISTEMÁTICA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
 
 
 
 

Se tudo é fundamental, nada é fundamental72. 
 

Os Direitos Fundamentais, fazem parte, atualmente, de um dos temas 

mais instigantes do direito público haja vista servirem de corolário à garantia dos 

indivíduos frente aos abusos praticados tanto pelo Estado quanto pela sociedade e 

até mesmo pelos demais indivíduos. 

Contudo, faz-se necessária a sua limitação conceitual para que não 

haja uma perda da sua fundamentalidade, sendo certo que diante da sua relevância 

jurídica possui previsão constitucional no ordenamento jurídico pátrio, bem como é o 

foco da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas (ONU) de 1948. 

Além disso, é importante estudar a competência para realizar a 

restrição aos direitos fundamentais, além dos Direitos Sociais Fundamentais e o 

critério da ponderação no Direito Constitucional Brasileiro, haja vista as questões 

conflitantes que o presente tema abrange. 
 
 
 
 

2.1 CONCEITO JURÍDICO DE DIREITO FUNDAMENTAL. 
 
 
 
 

Ab initio, constata-se que os direitos fundamentais sofreram algumas 

transformações até atingir o grau de importância que atualmente lhes é conferido. 

É certo que atualmente os direitos fundamentais possuem status de 

norma constitucional e, tendo em vista a natureza constitucional do tema, é 

importante fazer um breve comentário a respeito do marco filosófico, que é o pós- 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
72 ZOLO, Danilo. Fondamentalismo umanitario, ensaio conclusivo in IGNATIEFF, Michael. Una ra-
gionevole apologia dei diritti umani. Princeton University Press, 2001, trad. it., Milano, 2003. p. 140. In 
MANES, Vittorio. As Garantias Fundamentais em matéria penal, entre a Constituição e a Convenção 
Européia de Direitos do Homem. Disponível em ebooks.pucrs.br/edipucrs/direitopenal.pdf. Consulta 
realizada em 20.jun.2012. 
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positivismo, pelo qual o Direito Constitucional brasileiro passou, além de dois outros 

marcos importantes, quais sejam o histórico e o teórico.73 

Durante o período jusnaturalista moderno, que predominava no século 

XVI, havia uma aproximação entre a lei e a razão bem como uma crença em 

princípios de justiça universalmente válidos. Porém, existia uma crítica referente à 

ausência de um parâmetro objetivo conhecido de racionalidade, o que ensejou uma 

superação histórica do jusnaturalismo. 

Posteriormente, o positivismo, na primeira metade do século XX, 

buscou criar este critério de racionalidade, buscando uma objetividade científica para 

discutir as questões existentes, o que, igualmente ao jusnaturalismo, foi fortemente 

criticado. 

Em decorrência do fracasso do jusnaturalismo e do positivismo, surgiu 

o pós-positivismo, que constata a necessidade de construção prévia de um critério 

de racionalidade. Ocorre que nem sempre é possível fazer esta construção, eis que 

faz-se necessária a presença de outros elementos a serem utilizados na ausência 

da norma, já que o legislador não tem como prever todos os fatos sociais diante da 

constante mudança nos costumes, condutas e comportamentos da sociedade, 

existindo ainda a concepção do que deve ser considerado certo ou errado. 

Por conseguinte, os princípios passam a reger o julgador diante da 

ausência de previsão normativa de um determinado acontecimento social. 

Feita esta introdução, pode-se dizer que a Revolução Francesa, que 

preconizava, fundamentalmente, os princípios da igualdade, da liberdade e o da 

fraternidade, teve grande contribuição no reconhecimento dos direitos fundamentais. 

Afirma-se “reconhecimento” uma vez que os direitos fundamentais são 

inerentes ao ser humano.74 

Ressalte-se que os três princípios da Revolução Francesa são 

considerados bastante atuais por estarem ligados aos direitos e garantias 

fundamentais. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
73 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 9, março/abril/mai, 2007, Disponível em 
<http://direitodoestado.com.br/rere.asp>, consulta realizada em 01.fev.2012. 
 
74 É importante mencionar que ao se afirmar que os direitos fundamentais são inerentes ao ser 
humano, não estamos excluindo a fundamentalidade dos direitos das espécies não humanas. 
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Verifica-se, inclusive, que os três princípios acima mencionados, estão 
 

presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU) de 1948 75 , documento este bem posterior à Revolução 
Francesa. 

A Declaração acima mencionada funcionou, e ainda funciona, como 

uma forma de instituição da paz no pós Segunda Guerra Mundial, sendo 

considerada um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 

segundo proposta inserta no último parágrafo do preâmbulo constante no aludido 

documento. 

A expressão “direitos fundamentais do homem” decorre de situações 

jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas pelo direito positivo em prol dos três 

princípios consagrados pela Revolução Francesa e que, atualmente, assumiram 

status de norma constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, sendo, portanto, 

norma positiva constitucional76 

Atualmente o tema que envolve os direitos fundamentais tem ganhado 

muita força no ordenamento jurídico, não só pátrio, mas também em âmbito 

internacional, mais precisamente, após as guerras mundiais e também nos casos 

dos países que sofreram com os sistemas ditatoriais, momentos estes em que 

ocorreram atrocidades contra aqueles que estavam submetidos ao regime instalado 

na época. 

Os direitos fundamentas, em verdade, sempre existiram, eis que são 

inerentes a pessoa humana, porém, o seu reconhecimento e a sua efetividade é que, 

acabam sendo considerados relativamente recentes. 

Pode-se dizer que quando o Direito reconheceu os direitos 

fundamentais, concebeu essa idéia a partir da positivação, para lhes dar mais força. 

Contudo, tem havido uma ampliação do seu rol, ao ponto de ser 

comum chamar todo e qualquer direito de fundamental, sempre de acordo com os 

interesses daquele que o defende. Além disso, a cada momento surge um novo 

direito, que enseja alguma vantagem para a parte interessada. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
75 Os três princípios estão explicitamente reconhecidos no artigo primeiro da Declaração: Article 1: All 
human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Disponível em 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a25. Acesso em 10.Jan.2012. 
 
76 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. ed 25. p. 
179. 
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Vieira de Andrade afirma ainda que a história revela um sistema de 
 

direitos fundamentais em permanente transformação, na busca de um “estatuto de 

humanidade77. 
O autor menciona ainda que essas transformações são sintetizadas 

nas idéias de acumulação, eis que em cada momento histórico são formulados 

novos direitos, na idéia de variedade, tendo em vista que os direitos fundamentais 

não são uniformes, e, por fim, na idéia de abertura, já que não há um rol exaustivo 

que determine o conteúdo dos direitos fundamentais. 

Ocorre que a abertura do rol dos direitos fundamentais, para ampliar a 

sua proteção, se for de forma indiscriminada, gera a desfundamentalização dos 

direitos, ou seja, todos os direitos passam a ser fundamentais, perdendo a sua 

fundamentalidade. 

Daí surge a grande controvérsia a respeito da possibilidade desta 

abertura, já que descaracterizaria a essência destes direitos. Destarte, deve ser, 

inicialmente feita a delimitação conceitual sobre os direitos fundamentais. 

Por outro lado, é inegável que existe uma grande dificuldade em 

conceituar os direitos fundamentais em decorrência das suas inevitáveis 

transformações ao longo da história evolutiva. 

Diante destes fatos, faz-se necessária uma delimitação conceitual do 

conteúdo dos direitos fundamentais, para que não sejam banalizados e assim, 

aniquilados. 

Segundo Eusébio Fernandez 
 
 
 

A necessidade de contar com uma linguagem precisa, coerente e bem 
construída é uma exigência do conhecimento científico e, como tal, é de 
direta aplicação ao problema da elaboração de uma teoria dos direitos 
humanos.78 

 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
77 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos fundamentais do século XXI. Disponível em 
http://www.georgemlima.xpg.com.br/andrade.pdf. Acesso em 10.mar.2012. 
 
78 O texto original assim dispõe: “la necesidad de contar com um lenguaje preciso, coherente y bien 
construído es uma exigência de cualquier tipo de conocimento cientifico y, como tal, es de directa 
aplicación al problema de la elaboración de uma teoria de los derechos humanos”. (FERNANDEZ, 
Eusébio. Teoria de La justicia y derechos humanos. Madrid: Editorial Debate, 1991. p. 52-53) 
(tradução livre do autor) 
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Portanto, nos dizeres do autor acima mencionado, existe a 
 

necessidade de se contar com uma linguagem precisa, coerente e bem construída 

para qualquer tipo de conhecimento científico. 

José Afonso da Silva afirma que existe grande dificuldade na definição 

do conteúdo dos direitos fundamentais diante do emprego de várias designações à 

esta expressão, tais como direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, 

direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas e direitos fundamentais do homem, sendo que o autor considera esta última 

a mais adequada79. 

Até mesmo o legislador constituinte brasileiro de 1988 demonstrou uma 

diversidade semântica, conforme se verifica no artigo 4º, II, da CRFB80, ao ser 

utilizada a expressão “direitos humanos”, enquanto que na epígrafe do Titulo II e no 

artigo 5º, parágrafo 1º, da CRFB81, o legislador se valeu da fórmula “direitos e 

garantias fundamentais”. 

De forma diferente das duas anteriormente apresentadas, é 
mencionada a expressão “direitos e liberdades constitucionais” no seu artigo 5º, 

inciso LXXI82 e no artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV83, dos “direitos e garantias 
individuais”, sendo certo que a expressão “direitos e garantias individuais” abrange 

todas as demais espécies ou categorias de direitos fundamentais.84 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
79 SILVA, José Afonso da. Obra citada. p. 175. 
 
80 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
4º: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
II - prevalência dos direitos humanos; 
 
81 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
 
82 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
5º, LXXI: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 
 
83 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
60: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
IV - os direitos e garantias individuais. 
 
84 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. p. 34. 
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A expressão “direitos fundamentais do homem”, pode ser concebida da 
 

seguinte forma: 
 

A palavra “Direitos” designa, no nível do direito positivo, as 

prerrogativas para que se tenha uma vida digna, livre e igual à todas as pessoas. Já 

o atributo “fundamentais” indica situações jurídicas sem as quais o ser humano não 

sobrevive. A palavra “homem” não é vista como substantivo masculino, mas sim com 

sentido de pessoa humana85. 

Por outro lado, Alexy questiona o que são normas de direitos 

fundamentais, questão essa que pode ser formulada de forma abstrata, quando se 

indaga por meio de quais critérios uma norma pode ser identificada como de direito 

fundamental, ou pode ser formulada de forma concreta, ou seja, que normas são, ou 

não, de direitos fundamentais.86 

Ocorre que estas indagações não são simples de serem respondidas. 

Segundo o filósofo, não é tarefa fácil estabelecer quais são os critérios que devem 

ser utilizados para definir que uma norma seja de direito fundamental. O que faz com 

que um enunciado da constituição seja uma disposição de direito fundamental?87 

Será que basta a eleição, pelo legislador, de determinados direitos a 

serem considerados como fundamentais? Parece que este entendimento seria 

extremamente legalista para uma questão principiológica como esta. 

É importante mencionar que por mais que Alexy se refira à constituição 

alemã, nada impede que tais questionamentos sejam adotados no estudo da 

constituição pátria, dada a semelhança dos questionamentos por ambos os dois 

ordenamentos jurídicos. 

Será que basta que a norma seja constitucionalmente prevista para ser 

considerada fundamental? Pode uma norma não prevista na constituição ter 

conteúdo de direito fundamental? 

Existe o entendimento no sentido de que a noção de direitos 

fundamentais tende a se referir aos direitos humanos que sejam garantidos pelo 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
85 SILVA, José Afonso da. Obra citada. p. 178. 
 
86 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 65. 
 
87 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 66. 
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ordenamento jurídico positivo, geralmente nas Constituições, e que costumam gozar 

de maior proteção.88 

Nada obstante esta parecer ser a definição mais adotada, inclusive 

pela Constituição da República brasileira, neste ponto deve ser revisto o inicio da 

escrita deste item, ou seja, que atualmente, os princípios passaram a reger o 

julgador diante da ausência de previsão normativa de um determinado 

acontecimento social. 

Portanto, o melhor entendimento deve ser que uma norma é 

considerada fundamental de acordo com a sua essência e com o seu conteúdo, não 

bastando que haja uma previsão constitucionalmente expressa. 

Feitas as considerações, a respeito do conceito jurídico de direito 

fundamental, no próximo item será realizado o estudo a respeito da legitimidade 

para realizar as restrições a este direito fundamental. 
 
 
 
 

2.1.1 Restrições à Direitos Fundamentais 
 
 
 
 

Inicialmente impende mencionar que o Direito Constitucional brasileiro 

possui um histórico de ser o Direito Constitucional de organização do Estado e dos 

Poderes, havendo certa dificuldade em definir o suporte fático dos direitos 

fundamentais, ou seja, definir o fato ou a classe de fatos sobre o qual a norma 

jurídica possa incidir. 

É certo que houve uma mudança na estrutura da Constituição no que 

se refere à recepção dos direitos fundamentais sem deixar de dar a importância 

devida às questões da arquitetura do poder. 

Isto pode ser percebido, a começar pela localização topográfica dos 

princípios fundamentais, ou seja, o Titulo I da Constituição da República Federativa 

do Brasil. 

Como se vê, a Carta Magna de 1988 coloca os princípios fundamentais 

logo no seu artigo primeiro, o que mais parece demonstrar uma fuga a adoção pura 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
88 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. 9ª Ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2007. p. 
 

44. 
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dos dispositivos legais e ainda, na ausência destes, os princípios também devem ser 
 

utilizados. 
 

Ademais, segundo Ingo Sarlet, todo direito fundamental possui um 

âmbito de proteção ou suporte fático que pode ser objeto de intervenções por parte 

dos poderes constituídos.89 

No que se refere ao tema, propriamente dito, das restrições aos direitos 

fundamentais, não há previsão expressa quanto a esta possibilidade na Constituição 

da Republica brasileira, diferentemente do que ocorre com algumas constituições de 

outros países, tais como a alemã, a espanhola e a portuguesa. 

Daí surge grande dificuldade e controvérsia a respeito do tema. 

Ressalte-se ainda que restringir é diferente de violar. Portanto, se há 

um fundamento constitucional que autorize a limitação de um direito, haverá uma 

restrição, e não a violação de um direito.90 

Além disso, há que se fazer uma distinção entre regras e princípios, 

como propõe a teoria dos princípios de Robert Alexy, sendo esta distinção a base da 

teoria da fundamentação dos direitos fundamentais. Outrossim, trata-se de 

componente necessário para a análise do papel dos direitos fundamentais em um 

determinado ordenamento jurídico.91 

A teoria geral do direito consolidou o entendimento de que normas 

jurídicas podem ser classificadas quanto à sua estrutura em duas categorias: 

princípios e regras, sendo que ambos são normas dotadas de imperatividade.92 

Contudo, princípios e regras podem ser distinguidos e assemelhados 

em diversos aspectos, dentre os quais o efeito que produzem, o critério do grau de 

importância, a abstração, os casos de aplicação e a forma de surgimento. 

Ambos, princípios e regras, pretendem produzir efeitos indeterminados, 

pois variam em função de concepções políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, 

etc. e que difundem a partir de um núcleo básico determinado.93 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
89 SARLET, Ingo Wolfgan. Obra citada, p. 386. 
 
90 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 279. 
 
91 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 85. 
 
92 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Principio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 43. 
 
93 BARCELLOS, A. P. de. Idem, p. 53 
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Ainda que uma norma intente um efeito determinado, os meios para 
 

atingi-lo são múltiplos, e é desta forma que se descreve as normas programáticas, 

que em verdade são espécies de princípios.94 
No que tange ao critério do grau de importância e abstração, os 

princípios possuem maior importância, já que as regras seriam as normas que visam 

concretizar estes princípios. Além disso, princípios são normas genéricas e abstratas, 

enquanto as regras compreendem normas específicas e concretas.95 

Tanto as regras quanto os princípios podem restringir direitos 

fundamentais, desde que as regras estejam em acordo com a Constituição Federal, 

e os princípios, podem restringir direitos fundamentais com caráter de princípios.96 

No que tange à restrição de um direito, surgem duas teorias: a externa 

e a interna. Na primeira, há uma separação entre o direito e a sua restrição, havendo 

uma relação de restrição. Assim, haveria o direito em si, não restringido, e o direito 

restringido. Já a segunda, a teoria externa, não há uma separação entre o direito e a 

sua restrição. Neste caso, o conceito de restrição é substituído pelo de limite, 

pairando as Duvidas a respeito, não da extensão da restrição,mas sim sobre o seu 

conteúdo.97 

No caso de colisão de regras, deve ser utilizado, pelo julgador, os 

critérios de hierarquia, de validade e temporal, enquanto que no caso dos princípios, 

deverá ser feita a ponderação. 

Em havendo colisão entre regras e princípios, em verdade este caso 

não seria possível, eis que inexiste uma colisão propriamente dita, já que a regra 

representa o produto do sopesamento realizado pelo legislador entre princípios 

colidentes. Logo, a situação não seria de colisão e sim de restrição.98 

Em sendo possível a restrição aos direitos fundamentais, faz-se 

necessário analisar a competência para fazê-la, o que será abordado a seguir. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
94 BARCELLOS, A. P. de. Idem, Ibidem, p. 54. 
 
95 SILVA, Virgilio Afonso da. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros, 2010. 2º Ed. p. 44. 
 
96 ALEXY, R. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 279-285. 
 
97 ALEXY, R. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 276. 
 
98 SILVA, Virgilio Afonso da. Obra citada, p. 50. 
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2.1.2 Competência e legitimidade para realizar restrições aos direitos 
fundamentais 
 
 
 
 

O parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República dispõe que 

todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição. 

Isso porque o povo é a origem e o detentor último do poder, exercendo 
ele mesmo o domínio político, tornando mais concreta a soberania popular. A 

democracia deriva da e realiza a soberania popular99. 

Por outro lado, restringir significa diminuir, reduzir, limitar.100 
 

Tal como dito anteriormente, restringir um direito é diferente de violá-lo, 

ou seja, no primeiro caso, há uma autorização, na própria Constituição Federal, que 

permite a limitação, ou restrição de um direito. 

Diferentemente ocorre nos casos de violação a um direito, já que esta 

última fere o principio constitucional de defesa dos direitos fundamentais, os quais 

não podem, de forma alguma, serem infringidos sob pena de ensejar sanções ao 

causador do dano. 

Portanto, diversamente do que muitas pessoas pensam, mesmo os 

direitos fundamentais podem ser restringidos, eis que não são considerados 

absolutos, contudo, faz-se necessário que haja autorização constitucional. 

No que tange a questão da competência, esta não deve ser confundida 

com a legitimidade, que de acordo com De Plácido e Silva101 a segunda refere-se à 

uma pessoa em virtude das determinações legais, para que consigam obter os 
efeitos assinalados em lei, enquanto que a primeira se refere ao poder em virtude do 

qual a autoridade possui legalmente atribuição para conhecer de certos atos 

jurídicos e deliberar a seu respeito.102 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
99 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para Uma Critica do Constitucionalismo. Quartier 
Latin. São Paulo, 2008. p. 17. 
 
100 POLITO, André Guilherme. Dicionário de Sinônimos e Antônimos. São Paulo: Editora 
Melhoramentos, 2010. p. 150. 
 
101 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 11º Ed. Vol III. Forense. Rio de Janeiro: 1991. p. 61. 
 
102 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 11º Ed. Vol I. Forense. Rio de Janeiro: 1991. p. 472. 
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Desta forma, pode-se afirmar que enquanto a legitimidade é uma 
 

virtude conferida por lei à uma pessoa, a competência é uma atribuição para 

conhecer e deliberar alguns atos jurídicos, sendo as duas matéria de suma 

importância para o estudo deste capítulo, haja vista a relevância do tema e o fato de 

estas matérias estarem interligadas. 

Diante disso, questiona-se a legitimidade para realizar a restrição de 

um direito fundamental em detrimento do outro. 

No que tange a limitação aos direitos fundamentais, nada obstante ser, 

de certa forma, importante para o convívio social, é cediço que deve haver a 

garantia do conteúdo essencial destes direitos como forma de asseverar a 

segurança jurídica das relações. 

Existe, portanto, um conteúdo mínimo essencial dos direitos 

fundamentais, os quais devem ser garantidos. Além disso, quando se trata da 

eficácia das normas constitucionais, faz-se necessário analisar esse conteúdo 

mínimo essencial dos direitos fundamentais.103 

Contudo, restringir os direitos fundamentais não significa legitimar uma 

diminuição no grau de proteção destes direitos, mas exige uma fundamentação 

constitucional do julgador, do administrador e do legislador. Ademais, a possibilidade 

de restringir não significa diminuir a proteção.104 

Considerando o Estado Democrático de Direito e tendo em vista que o 

legislador representa o povo, este possui legitimidade para restringir um direito 

fundamental, o que pode se dar até mesmo por uma norma infraconstitucional em se 

tratando de normas que necessitem de regulamentação. 

Neste caso, a própria Constituição atribui legitimidade ao legislador 

ordinário para editar normas e estas podem acabar por restringir um direito 

fundamental. 

De certa forma, a ausência de uma norma regulamentadora acaba por 

restringir um direito. Neste momento surge a questão atinente ao Judiciário. Pode o 

Juiz restringir um direito fundamental? 

Tendo em vista a necessidade de fundamentação das decisões 
judiciais, tem-se verificado, contudo, que em alguns casos há o uso abusivo da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
103 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
 

constitucionais. Revista de Direito do Estado, Ano 1, nº 4, out-dez 2006, p. 23-51. 
 
104 SILVA, Virgiio Afonso da. Idem. p. 48. 
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proporcionalidade e da razoabilidade, quando na verdade, o Juiz deveria, nas suas 
 

decisões, limitar-se a apontar os problemas da lei. 
 

Outrossim, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que 

fundamentam as decisões, acabam levando o juiz a abandonar a lei. Logo, neste 

caso, verifica-se que o critério de racionalidade formal foi descartado. 

Ocorre que uma decisão judicial sem um critério de racionalidade, gera 

insegurança jurídica nas relações sociais. 

Por outro lado, constata-se que o Judiciário, ao decidir sobre as 

restrições, acaba baseando-se em um critério fático. Por conseguinte o juiz acaba 

sendo legitimado a tomar este tipo de decisão devido às particularidades do caso. 

Destarte, de fato, o Juiz acaba tendo legitimidade para realizar a 

restrição dos direitos fundamentais. É o que se verifica nas inúmeras demandas 

judiciais que são ajuizadas diariamente. 

Entretanto, esta legitimação pode ensejar a inversão do processo de 

limitação do conteúdo dos direitos fundamentais. 

Contudo, o Judiciário, na verdade, tem a obrigação de apontar os erros 

dos Poderes Legislativo e do Executivo, e não de legislar ou realizar atos que sejam 

privativos da administração pública. 

Todavia, diante da inércia do legislador e do administrador público, não 

pode o Juiz deixar de imiscuir-se nestas questões sob pena não de restringir, mas 

de negar um direito fundamental que esteja sendo discutido. 

Diante do acima exposto, surge o questionamento a respeito da 

legitimidade dos legisladores eleitos, de forma não consciente, pelo eleitor. Será que 

este legislador possui legitimidade para representá-lo?105 

Melhor explicando, é cediço que muitas pessoas acabam sendo eleitas 

sem que o eleitor tenha real consciência de que sabe em quem está votando. Pode 

este representante editar normas que restrinjam o direito fundamental daquele 

eleitor que o elegeu de forma não consciente? 

Isto porque muitas pessoas votam, principalmente nos membros do 

Legislativo, e passado algum tempo sequer lembram em quem votou. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
105 Este questionamento também pode ser estendido aos Chefes do Poder Executivo, já que diz 
 

respeito a legitimidade da representação do povo, sendo certo que o Poder Judiciário se exclui haja 
vista seus membros não serem eleitos por voto do povo, mas sim por provas e títulos em concursos 
públicos. Contudo, haja vista a função típica do legislador, é este o caso que está sendo abordado. 
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Parece até que o voto dado aos deputados, senadores e vereadores é 
 

menos importante do que os votos para prefeito, governador ou presidente, quando 

na verdade cada um possui sua importância na representação democrática. 

Por mais que se pense que neste caso não haveria legitimidade, já que 

a escolha do representante estaria viciada, é certo que tendo em vista a 

determinação constitucional de que os representantes do povo são por ele eleitos 

através do sufrágio universal,106 não fazendo menção ao voto consciente como 

sendo requisito necessário para eleger o seu representante. 

Portanto, mesmo neste caso, o legislador constituinte possui 

legitimidade para restringir uma norma de direito fundamental, não podendo, 

contudo, o legislador ordinário fazê-lo uma vez que uma norma infraconstitucional 

não pode limitar uma norma hierarquicamente superior. 

Em relação a competência para realizar a restrição dos direitos 

fundamentais, o melhor entendimento é no sentido de que, em regra, apenas o 

Poder Legislativo possui competência para fazê-lo, utilizando-se o mesmo raciocínio 

a cerca da legitimidade. 

Contudo, em relação à competência, deve-se ter em mente a função 

típica do legislador, qual seja, criar normas jurídicas a serem seguidas e como ele 

tem este poder, somente ele poderia criar regras restritivas aos direitos 

fundamentais. 

Ressalte-se que o legislador, assim como o chefe do Executivo, é o 

representante direto do povo, e por ele eleito através do voto nas eleições, sendo 

que no último caso, legislar não faz parte da sua função típica, sendo que no 

presente caso serão analisadas apenas questões atinentes ao Legislativo em virtude 

da sua função típica. 

Ocorre que nem sempre o legislador consegue acompanhar as 

mudanças sociais que necessitam de regulamentação legal, eis que é através da 

norma que são estabelecidas regras que regem as relações pessoais. 

Neste caso cabe, excepcionalmente, ao Poder Judiciário, diante do 
 

caso concreto e desde que provocado, tanto nas demandas individuais quanto nas 
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106 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
14: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
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coletivas, realizar restrições no sentido de salvaguardar determinado direito, 
 

valendo-se da ponderação, como será estudado mais adiante. 
 

Neste sentido é a determinação do artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal,107 ao afirmar que qualquer lesão ou ameaça a direito será 

apreciada pelo Poder Judiciário, o qual não poderá se imiscuir desta incumbência 
que lhe foi conferida pela Constituição Federal, sendo o único que possui a função 

jurisdicional, realizando a composição de conflitos toda vez que for provocado. 

José Afonso 108     afirma que a regra contida neste dispositivo 

constitucional está jungida ao princípio da proteção judiciária, também chamado de 

principio da inafastabilidade do controle jurisdicional, regra esta que está relacionada 

ao princípio da separação dos poderes, a independência e imparcialidade do juiz, o 

juiz natural bem como os direitos de ação e de defesa. 
 
 
 
 
2.2. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS 
 
 
 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL109. 

 
 
 
 

Estas são as palavras iniciais contidas na Constituição da República 

Brasileira que reconhece, já no seu preâmbulo, que para a instituição de um Estado 

Democrático faz-se necessário assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, entre outros direitos nela descritos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
107 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

 
108 SILVA, José Afonso da. Obra citada, p. 430. 

 
109 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
Preâmbulo. 
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Nada obstante o reconhecimento, pela Suprema Corte brasileira110 no 
 

sentido de que o preâmbulo da Constituição da República tem caráter meramente 

proclamatório, eis que revestida de significado doutrinário e impregnada de índole 

político-ideológica, é certo que o mesmo é utilizado como diretriz para a 

interpretação Constitucional, haja vista que sintetiza o pensamento jurídico do 

legislador constituinte. 

No mesmo acórdão, o Ministro Relator Celso de Melo afirma ainda que 

o preâmbulo apresenta-se destituído de normatividade e cogência, em razão dos 

elementos que compõem o seu conteúdo, sendo, portanto, mero vetor interpretativo 

do que se acha inscrito no "corpus" da Lei Fundamental. 

Portanto, ainda que destituído de valor normativo, o preâmbulo, além 

de ser parte introdutória da Constituição da República, apresenta diretrizes para que 

a realização da hermenêutica constitucional seja realizada em consonância com o 

pensamento do legislador constituinte originário, devendo, portanto, ser amplamente 

respeitado. 

Por outro lado, temos o artigo 16 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, que nada obstante não ser um texto vinculativo, e 

sem signatários, foi ratificada pela Assembléia Geral em 10 de dezembro de 1948. 

Outro dispositivo constitucional que trata dos Direitos Sociais, é o artigo 

6º da Constituição da República Brasileira111, parte integrante do seu Título segundo, 
que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

Segundo Vicente de Paulo Barretto112, estes são considerados valores 

supremos, ou seja, superior a todos os demais. Portanto, os Direitos sociais, aos 

quais se inclui o Direito à Saúde, em especial, por ser o foco deste trabalho, devem 

prevalecer em detrimento dos demais direitos, concepção esta decorrente do 

surgimento do Estado Social. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 24.645-DF. 
IMPTE.(S): Luiz Carlos Jorge Hauly E Outro IMPDO.(A/S): Mesa Da Câmara Dos Deputados. 
RELATOR: Min. Celso De Mello. DJ 15/09/2003. PP-00065. 
 
111 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 
2010) 
 
112 BARRETO, Vicente de Paulo. Obra citada, p. 193. 
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Nesta oportunidade convém mencionar que no Estado liberal, este 
 

anterior ao Estado Social, imperava a defesa da liberdade dos cidadãos. Os direitos 

prevalentes eram os civis e políticos. Havia um agir negativo, uma abstenção estatal. 

São os chamados direitos de primeira geração. 

Já os direitos sociais, que surgiram no Estado Social de Direito, são 

considerados direitos de segunda geração, consoante as palavras de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho113 ao afirmar que os Direitos Sociais são apontados como a 

segunda geração dos direitos fundamentais, sendo direitos a prestações positivas 

por parte do Estado, vistos como necessários para o estabelecimento de condições 

mínimas de vida digna para todos os seres humanos. 

Segundo Norberto Bobbio114 
 
 
 

os direitos sociais, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, 
ou seja, nascidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em 
defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

 
 
 

Acrescente-se ainda que não só os direitos sociais, mas também os 

reconhecimento dos direitos humanos decorrem do contexto histórico em que a 

sociedade está inserida. 

Além disso, nos dizeres de Eusébio Fernandez,115 os direitos humanos 

manifestam direitos variáveis e relativos a cada contexto histórico em que o homem 

se situe, ou seja, ele se modifica de acordo com o contexto social e o momento 

histórico pelos quais uma sociedade esteja passando. 

Voltando aos Direitos Sociais, o professor Vicente de Paulo Barretto116 

escreve em sua obra que os Direitos Sociais foram considerados uma espécie de 

instrumento político e jurídico que serviu à democratização do sistema econômico e 

social da sociedade liberal. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
113 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva,Ed., 
30 ed., 2003. p. 310. 
 
114 BOBBIO, Norberto. A Era do Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 
1992. p. 06. 
 
115 FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de La Justicia Y Derechos Humanos. Editorial Debate. p. 100. 
 
116 BARRETO, Vicente de Paulo. Obra citada, p. 211. 
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Na mesma oportunidade o professor apresenta que o Estado Social de 
 

direito substituiu o Estado liberal e ensejou o surgimento da idéia de igualdade 

material, em que o Estado se obriga a remover as injustiças encontradas na 

sociedade, com elaborações legislativas. 

Saliente-se que Maria Celina Bodin de Moraes117 diferencia a igualdade 

formal da substancial, sendo que a primeira consiste no direito a não receber um 

tratamento discriminatório. Só que segundo a jurista, nada obstante esta ser a forma 

básica da igualdade e estar expressamente prevista no artigo 5º, caput, ab initio, da 

Constituição da República, não é fácil promover esta igualdade, pois, as pessoas 

são diferentes em relação à classe econômica, religião, etc.. 

Já a igualdade substancial, desenvolvida por Aristóteles e trazida para 

o Direito pátrio por Rui Barbosa, consiste em tratar as pessoas, quando desiguais, 

em conformidade com a sua desigualdade. 

Portanto, pelo que se verifica, os Direitos Sociais são considerados 

fundamentais e devem ser assegurados pelo Estado democrático de Direito. 
 
 
 
 

2.2.1. O direito fundamental à saúde na Constituição brasileira 
 
 
 
 

Foi mencionada anteriormente a fundamentalidade dos direitos sociais 

descritos na Constituição da República brasileira de 1988. 

Dentre os direitos sociais, destacamos no presente trabalho, o direito à 

saúde, tema esse que tem gerado inúmeras demandas judiciais diante da ineficácia 

dos serviços públicos de saúde existentes. 

Trata-se de um direito que nada obstante ser constitucionalmente 

assegurado como um direito fundamental, caput do artigo 6º da Constituição da 

República, encontra-se uma espécie de barreira na sua efetividade já que não existe 

uma definição do seu conteúdo. 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
117 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil – constitucional dos 
 

Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 86 
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Segundo Luis Roberto Barroso,118 a efetividade consiste na realização 
 

do Direito, o desempenho concreto da sua função social, representando a 
materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação 

entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. 

Para Hans Kelsen,119 uma ordem jurídica é considerada válida quando 

as suas normas são, numa consideração global, eficazes, quer dizer, são de fato 

observadas e aplicadas. 

Efetividade. Essa é a palavra chave para a comprobação de que um 

direito constitucionalmente previsto esteja sendo garantido. Isto porque de nada 

adianta uma previsão, ainda que constitucional, sem que seja efetiva a sua 

aplicação. 

Ocorre que muitos direitos, por mais que sejam constitucionalmente 

previstos, carecem de efetividade eis que necessitam de regulamentação por uma 

norma infraconstitucional em decorrência de apenas possuírem um caráter 

programático. Isso gera, inegavelmente, desigualdade social. 

No caso do direito à saúde, questiona-se quais são os tratamentos 

médicos, os remédios que devem ser realizados e fornecidos, respectivamente, pelo 

Estado, sendo ainda indagado se um juiz pode determinar que um tratamento seja 

custeado pelo Estado e outro Juiz entender que o mesmo tratamento não deve ser 

custeado. 

Portanto, uma pessoa terá o tratamento, e a outra não. 
 

Esses questionamentos decorrem justamente da ausência de uma 

definição constitucional do que seria e qual a abrangência do direito à saúde. 

Por mais que se trate de uma norma programática, não há uma lei 

ordinária que a defina. Será que esta ausência de definição é capaz de impedir o 

custeio de determinado tratamento? 

Será que uma resolução, um ato administrativo seria o instrumento 

legitimo para definir este conteúdo, tal como é feito pelo Sistema Único de Saúde? 

Algum cidadão conferiu legitimidade para que um órgão administrativo definisse o 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
118 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. 6º Ed. p. 85. 
 
119 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. p. 237. 
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conceito de uma norma constitucional? Será que a administração pública tem 
 

legitimidade para realizar um ato privativo do legislador? 
 

Essas são algumas das perguntas que tem gerado muita polêmica 

entre os juristas brasileiros quando se trata de fornecimento de um medicamento 

caro ou o custeio de um tratamento médico pelo Estado. 

Neste aspecto, uma problemática que surge é a cultura juspositivista, 

que se baseia no contrato social e que ainda é muito adotada pelos tribunais e 

demais juristas brasileiros, cultura esta caracterizada por uma época histórica de 

exaltação da sociedade, do grupo e do Estado. 

Para os defensores do positivismo jurídico, o único e verdadeiro direito 

é aquele determinado na norma, pois é a norma que contém a vontade do legislador 

daquela sociedade ou do Estado de qualquer formação social, ou seja, um sistema 

de regras que tinha a força para se estabelecer como uma espécie de sociedade 

organizada, o que garante uma convivência pacífica entre os membros daquela 

sociedade. 

Além disso, existe a questão da legitimidade, eis que o legislador é o 

único legitimado para criar normas em um Estado Democrático de Direito, conforme 

dispõe o artigo primeiro parágrafo único da Carta Magna de 1988120. 

Ocorre que a adoção do positivismo puro acaba gerando muitas 
injustiças diante da aplicação seca da lei em detrimento de uma situação peculiar. 

Jürgen Habermas 121 entende que nas sociedades modernas são 

impostos princípios de ordem legal e moral, que muitas vezes são simplesmente 

seguidos sem que haja um questionamento a respeito de sua validade. 

Ele afirma que o fato de se conferir aos legisladores o poder de 

legítimos representantes do povo, acaba por gerar uma aceitação tácita das normas 

que eles elaboram. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
120 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
 
121 HABERMAS, Jürgen. O Discurso filosófico da Modernidade, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 
1990. p.316. 
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Contudo, não se pode admitir que todo e qualquer ato normativo 
 

emanado pelos representantes do povo seja tido como absoluto. Se por um lado a 

norma jurídica é importante para estabelecer uma ordem, o absolutismo da norma 

gera o autoritarismo, a repressão, a arbitrariedade; e num estado democrático de 

Direito, isto é inconcebível. 

A alienação, por outro lado, é a maior forma de controle que pode 

existir. A alienação escraviza, torna o ser submisso às imposições do poder 

dominante. 

Em oposição ao positivismo jurídico, existe o jusnaturalismo, que tem 

por base que a lei natural, que deriva da natureza humana, é suficiente para resolver 

os conflitos decorrentes das relações humanas. 

Por outro lado, nada obstante a cultura positivista ainda ter grande 

força no pensamento doutrinário e jurisprudencial brasileiros, tem surgido o 

fenômeno do neoconstitucionalismo pós-positivista, que considera o sistema 

constitucional como sendo composto por regras e princípios, sendo estes 

considerados como normas. 

Com o surgimento do neoconstitucionalismo, os princípios 

constitucionais são considerados como uma ponte entre o direito e a moral, e uma 

decisão judicial se justifica desde que derivada de uma norma moral. 

H. L. A. Hart122 afirma em sua obra que existe uma teoria que há uma 

relação necessária entre o direito e a moral e que é essa relação que merece ser 

considerada o ponto central de qualquer tentativa de analisar ou elucidar a noção de 

direito. 

O tratamento da relação entre direito, moral e justiça será abordado no 

próximo item. 
 
 
 
 

2.2.2 A relação entre o direito fundamental à saúde e a medicalização do projeto 
parental 
 
 
 

Pode-se afirmar que o reconhecimento dos Direitos Fundamentais é 

uma forma de impor limites à atuação estatal frente aos indivíduos, sendo certo que 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
122 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad: Antonio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: 
 

Martins Fontes, 2012. p. 202. 



! 73! 
 
 
 
nada obstante estes direitos sempre terem existido, nem sempre foram 
 

reconhecidos, principalmente nos regimes autoritários ao qual algumas sociedades 
foram arbitrariamente submetidas. 

Segundo Michelli Pfaffenseller,123 pelo vocábulo “fundamental”, em seu 

significado lexical, compreende-se tudo aquilo que serve de fundamento; necessário; 

essencial. Tal conceito não se afasta do sentido real do termo da esfera jurídica. 

Dentro do rol dos direitos fundamentais, o Direito à Saúde é o foco do 

presente trabalho e, portanto, é o que está sendo tratado com especial atenção. 

Foi visto anteriormente que o projeto parental está sendo atingido pelo 

fenômeno da medicalização, e segundo Paulo Amarante124 
 
 

a medicalização está relacionada à possibilidade de fazer com que as 
pessoas sintam que os seus problemas são problemas de saúde e não 
próprios da vida humana. Por exemplo, uma grande tristeza após a perda de 
um familiar que, ao ser “medicalizada”, torna-se uma “depressão”; e a pessoa, 
um “paciente deprimido”. 

 
 

A questão da medicalização do projeto parental, portanto, acaba 

deixando de ser um fato natural da vida para se tornar uma questão de saúde 

pública, devendo assim ser tratada pelo próprio Estado. 

Merece ser relembrado que a medicalização é uma conseqüência 

natural da atuação estatal de controlar as relações, ou seja, dita normas a serem 

seguidas pelas pessoas, tendo seu foco, inicialmente no bem estar do trabalhador, 

que é a mão-de-obra dos sistemas de produção, passando pelo controle social 

através de regras de comportamento, o que é evidenciado com a criação de 

estatísticas de natalidade, mortalidade, doenças, etc.. 

Ocorre que ao interferir desta forma na vida das pessoas, o sistema 

acabou, de certa forma, criando um problema para si mesmo, ou seja, criou um 

padrão tão forte na vida das pessoas, que passou a ser considerado como essencial 

à vida humana. 

Com o reconhecimento dos direitos fundamentais e sua inserção no 

ordenamento jurídico, o que era uma forma de controle passou a ser uma garantia 

fundamental e, portanto, deve ser assegurada. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
123 PFAFFENSELLER, Michelli. Teoria dos Direitos Fundamentais. Rev. Jur., Brasília, v. 9, n. 85, 
jun./jul, 2007, p.94. Disponível em www.planalto.gov.br. Acesso em 27.abr.2012. 
 
124 AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2007. p. 
95. Disponível em portal.fiocruz.br/pt-br/content/home. Acesso em 27.abr.2012 
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A questão da medicalização é reforçada pelo sistema capitalista de 
 

consumo exacerbado, em que a mídia introjeta, ainda que de forma velada, os 

padrões de comportamento e as pessoas que não os seguem são excluídas do 

grupo social. 

Neste sentido é importante fazer um breve comentário a respeito da 

Teoria do Agir Comunicativo do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, que é 

seguidor de Marx, e se dedicou muito aos ensinamentos de Hegel, que estudou a 

Revolução Francesa e que representou o idealismo alemão do século XIX. 

Habermas era um dos pensadores da escola de Frankfurt, e naquele 

momento, pós Segunda Guerra Mundial, verificou-se a existência de uma forte 

ligação entre o conhecimento racional e a dominação. A partir disso, Habermas 

passou a conceber a Teoria do Agir Comunicativo, ou seja, a comunicação livre, 

racional e crítica como uma forma de combater a dominação, assunto de extrema 

importância já que a dissipação de padrões de comportamento se dá através dos 

meios de comunicação. 

Ressalte-se que a teoria comunicativa, foi desenvolvida pelos filósofos 

da Escola de Frankfurt, sendo calcada num procedimento discursivo que prescreve 

a igualdade entre os sujeitos, de modo a evitar a alienação e a dominação. 

A comunicação não pode sofrer influências externas; ela tem que ser 

livre, racional, sem qualquer interferência. Isso sim é a liberdade do pensamento que 

combate a dominação e a influência dos pensamentos. 

Adilson Silva Ferraz125 afirma que 
 
 
 

a Teoria do Discurso de Habermas explica a legitimidade do Direito com 
auxilio de regras e pressupostos de comunicação que são institucionalizados 
juridicamente, os quais permitem concluir que os processos de criação e de 
aplicação do Direito levam a resultados racionais. Ele defende a tese de que 
“a razão não pode ser percebida a não ser na multiplicidade de suas vozes, 
como sendo uma possibilidade que se dá, em princípio, na forma de uma 
passagem ocasional, porém compreensível, de uma linguagem para outra. 

 
 

Em sua obra “O Discurso Filosófico da Modernidade”126, Habermas 

estuda a razão através da comunicação. Na obra supra-mencionada127, Habermas 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
125 FERRAZ, Adilson Silva. Breves considerações críticas à teoria da argumentação jurídica de 
Habermas e Alexys. In VEREDAS FAVIP - Revista Eletrônica de Ciências - v. 1, n. 2 - julho a 
dezembro de 2008. p. 62. Disponível em www.veredas.favip.edu.br. Acesso em 30.abr.2012 
 
126 HABERMAS, Jürgen. Obra citada, p.67. 
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afirma que há uma diferença entre o mundo da vida e o agir comunicativo. Para ele, 
 

a reprodução do mundo da vida acaba sendo conduzida por um agir orientado, mas 

também deve permitir que os autores cheguem às suas próprias conclusões. 

Ele acrescenta ainda que as decisões emergem de um processo de 

interpretação dos próprios participantes, sem que haja uma interferência no seu 

pensamento. 

Ressalte-se que é inegável que as decisões acabam sofrendo 

interferências em relação ao que seu autor já passou, em relação ao conteúdo da 

vida. Não há como uma decisão ser totalmente neutra, mas sim imparcial. 

Aliás, o julgador tem que ser o mais imparcial possível ao aplicar o 

Direito nas suas decisões e as pessoas também precisam receber as informações 

que lhes são passadas de forma a fazer uma valoração do que realmente é 

necessário e saudável, sem que as aceitem de forma alienada. 

Isso se aplica não apenas ao julgador, na pessoa do Juiz, mas também 

às pessoas comuns que devem julgar o que realmente lhe faz bem e sem que haja 

com excessos, eis que a busca pela saúde plena não deixa de ser uma utopia e que 

se transforma em uma doença, formando, assim, um ciclo vicioso na busca pela 

felicidade, já que é feliz quem é saudável, bonito, bem sucedido, em todos os 

aspectos, e que tenha filhos. 

Para Habermas existe íntima ligação entre a racionalidade e o agir, que 

ele divide em ação instrumental/estratégica e ação comunicativa. A ação 

instrumental é aquela voltada para o êxito, em que o agente calcula 

antecipadamente os melhores meios para atingir os fins sem refletir sobre os efeitos 

de sua ação, favorecendo dessa forma a manipulação, a alienação, a dominação. Já 

a ação comunicativa é aquela voltada para o entendimento mútuo através do 

discurso. Contudo, nem sempre a ação é voltada para o entendimento e, na maioria 

das vezes, se reveste de estratégias (ação instrumental / estratégica) visando outros 

fins, envolve uma comunicação distorcida ou é impossibilitada pelas características 

físicas e psíquicas dos sujeitos. A prática da ação comunicativa objetiva resgatar da 

razão a sua verdadeira função social, já que no curso da modernização capitalista, o 

potencial comunicativo da razão é simultaneamente desdobrado e deformado.128 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
127 Ibidem. p.314. 
 
128FERRAZ, Adilson Silva. Obra citada, p. 438. 
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Segundo Habermas129, os aspectos que interferem nas tomadas de 
 

decisões são a cultura, a sociedade e a personalidade. 
 

Pode-se dizer que a cultura é aquilo que o agente entende a respeito 

da noção de mundo. 

Já a sociedade abrange as relações interpessoais entre os agentes 

comunicacionais, enquanto que a personalidade é toda a competência adquirida que 

torna um sujeito capaz de agir e de falar. 

Jürgen Habermas 130 entende que nas sociedades modernas são 

impostos princípios de ordem legal e moral, que muitas vezes são simplesmente 

seguidos sem que haja um questionamento a respeito de sua validade. 

Ele afirma que o fato de se conferir aos legisladores o poder de 

legítimos representantes do povo, acaba por gerar uma aceitação tácita das normas 

que eles elaboram. 

Contudo, não se pode admitir que todo e qualquer ato normativo 

emanado pelos representantes do povo seja tido como absoluto. Se por um lado a 

norma jurídica é importante para estabelecer uma ordem, o absolutismo da norma 

gera o autoritarismo, a repressão, a arbitrariedade; e num estado democrático de 

Direito, isto é inconcebível. 

A alienação, por outro lado, é a maior forma de controle que pode 
existir, por escravizar e tornar o ser submisso às imposições do poder dominante. 

Cristina Costa131 afirma que Marx desenvolve o conceito de alienação 

mostrando que a industrialização, a propriedade privada e o assalariamento 

separavam o trabalhador dos meios de produção que se tornaram propriedade 

privada capitalista. 

Portanto, é inegável que esta idéia de alienação está atrelada ao 

sistema capitalista. 

A mesma autora afirma ainda que, politicamente, o homem se tornou 

alienado, pois o princípio da representatividade, base do liberalismo, criou a idéia de 

Estado como um órgão político imparcial, capaz de representar toda a sociedade e 

dirigi-la pelo poder delegado pelos indivíduos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
129 HABERMAS, Jürgen. Obra citada, p. 315. 
 
130 Ibidem. p.316 
 
131 COSTA, Cristina. Sociologia. Introdução à Ciência da Sociedade. 2º ed. São Paulo: Editora 
Moderna, 1997. p. 84. 
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Por outro lado, o conhecimento, gera a liberdade, pois permite a 
 

possibilidade de escolha. Uma sociedade alienada é mais fácil de ser conduzida por 

seus governantes, não há contestação, questionamentos a respeito das medidas 

adotadas pelos administradores e muito menos questionamentos a respeito das 

normas que são editadas. 

Com a teoria da comunicação, Habermas entende que a comunicação, 

quando livre de interferências, gera uma consciência crítica, formando a autonomia 

da vontade, a racionalidade, saindo de uma situação de alienação. 

Por conseguinte, através da comunicação as experiências e os 

pensamentos são transmitidos, difundidos. Destarte, podem haver aprimoramentos 

das teorias bem como a resolução de conflitos na sociedade com a melhor solução. 

Portanto, haveria o fim da arbitrariedade e da coerção nas questões 

que circundam toda a comunidade, propondo uma participação mais ativa e 

igualitária de todos os cidadãos nos litígios que os envolvem e, concomitantemente, 

obter a tão almejada justiça. Essa forma defendida por Habermas é o agir 

comunicativo que se ramifica no discurso. 

A comunicação é a ação mais exercida por todas as pessoas. Logo, é 

pela comunicação que se consegue agir. Isso é o agir comunicativo. 

Destarte, a comunicação enseja a racionalização e esta gera uma 

compreensão daquilo que é imposto e, consequentemente, abre espaço para os 

questionamentos, que dependendo do nível, podem gerar revoluções. Portanto, sem 

questionamentos, não há revolução, não há luta das minorias. 

Contudo, não é fácil lutar contra um sistema que domina a grande 

maioria das pessoas e justamente aquelas que lutam contra o sistema acabam 

sendo excluídas dele e isso pode gerar um efeito colateral que consiste no 

desenvolvimento de doenças emocionais que já estão sofrendo o processo de 

medicalização. 

No caso da medicalização do projeto parental, a pessoa que não 

possui filhos é excluída dos grupos de convívio social. Daí gera conseqüências 

emocionais e tal como dito anteriormente, só é feliz quem tem filhos. 

Por conseguinte, uma coisa que seria normal, escolha de ter filhos, ou 

não, acaba sendo considerada anormal, e pior, a pessoa, que não tem filhos se vê 

como anormal por estar em uma situação diferenciada daquela estabelecida pelos 

padrões comuns. 
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Essa situação acaba gerando um quadro de doença, e diante do fato 
 

de a saúde ser um direito fundamental, merece especial atenção por parte do 

julgador nas demandas em que se pleiteia o custeio, por parte do Estado, deste tipo 

de tratamento. 

Contudo, diversas questões devem ser levadas em conta no 

julgamento destes casos que, na maioria das vezes, apresenta conflitos entre 

regras e princípios fundamentais. 

Neste caso, faz-se necessária a utilização da técnica da ponderação, 

conforme se verá a seguir. 
 
 
 
 

2.3 O CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO NO DIREITO CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRO 
 
 
 
 

Diante do reconhecimento da fundamentalidade do direito social a 

saúde, em especial as questões ligadas ao projeto parental, e considerando o seu 

alcance pelo fenômeno da medicalização, surgem inúmeras questões que não são 

resolvidas de forma extrajudicial diante da complexidade da matéria, eis que envolve 

o direito fundamental à saúde, o principio basilar da dignidade da pessoa humana, o 

principio da legalidade administrativa, a inércia do Poder Público, a destinação de 

recursos para a área da saúde, dentre outras questões que acabam dificultando o 

exercício deste direito. 

Por conseguinte, a única forma capaz de assegurar o direito à saúde, 

em especial a utilização das técnicas da reprodução assistida, é através do 

ajuizamento de demandas judiciais, e assim sendo, torna-se o Poder Judiciário 

obrigado a decidi-las. 

Contudo, nem sempre decidir este tipo de demanda é tão fácil quanto 

possa parecer, tendo o Juiz que se valer de técnicas não previstas em lei, mas 

desenvolvidas pela doutrina, como se verá a seguir. 
 
 
 
 

2.3.1 A utilização da ponderação no que diz respeito ao direito fundamental à 
reprodução humana assistida 
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A história dos direitos fundamentais está relacionada à evolução dos 
 

direitos humanos atrelados à natureza humana e aplicados como forma de limitação 

à arbitrariedade estatal.132 
Estes direitos fundamentais ganharam força com a ascensão do novo 

Direito Constitucional, e tendem a surgir após regimes totalitários, passando a ter 

uma Constituição focada para a defesa dos princípios fundamentais, que dão 

sustento à uma sociedade inclusiva.133 

Além disso, os Direitos Fundamentais estão ganhando cada vez mais 

força e reconhecimento, sendo que tanto as regras quanto os princípios podem 

possuir um conteúdo de Direito Fundamental. 

Diante do reconhecimento do Direito à Saúde como um Direito Social 

Fundamental e considerando que este inclui a viabilidade da reprodução assistida, 

que é uma forma de assegurar o direito fundamental à saúde e tendo em vista a 

inércia do poder público no sentido de viabilizar a utilização destas técnicas, são 

ajuizadas inúmeras demanda judiciais no sentido de compelir o Estado a custear 

este tipo de tratamento. 

Por outro lado, o assunto ainda é considerado recente nos Tribunais 

brasileiros, sendo que muitas pessoas sequer admitem ou até mesmo possuem 

conhecimento de que a reprodução humana assistida faz parte do direito à saúde e 

que, portanto, deve ser assegurada pelo Poder Público, principalmente às pessoas 

hipossuficientes, que não possuem condições de custear um tratamento, mas que 

sonham em ter um filho. 

Fala-se em admitir este tipo de demanda haja vista o dispêndio de 

recursos financeiros para a realização de um tratamento, que é extremamente caro, 

deixando de atender à inúmeras outras pessoas. 

Contudo, segundo noticia, de forma brilhante, o Desembargador Carlos 

Roberto Lofego Canibal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão 

proferida no Agravo de Instrumento de número 70047323217, em 23 de maio de 

2012, 
(...) a Constituição Federal de 1988 enumera, dentre os direitos 
fundamentais de todo o cidadão, o direito à vida. E o legislador constituinte, 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
132 VICTORINO, Fabio Rodrigo. Evolução da Teoria dos Direitos Fundamentais. Revista CEJ, Brasília, 
 

Ano XI, n. 39, out./dez. 2007. p. 11. Disponível em www.cjf.jus.br. Acesso em 03.ago.12 
 
133 VICTORINO, Fabio Rodrigo. Obra citada, p. 13. 
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ao garantir o direito à vida, garante não apenas o direito a manter-se vivo, 
mas o direito de dar a vida, de gerar um ser humano. (...)134 (Grifou-se) 

 
 

Portanto, no supra-mencionado julgamento, o desembargador foi além 

ao considerar o direito à reprodução assistida não apenas como um direito à saúde, 

mas sim um direito à vida. 

Trata-se de uma norma constitucional tendo sido verificado que a 

aludida decisão certamente utilizou-se de um critério de interpretação ampliativo, ou 

seja, não limitou-se a entender o direito à vida como o direito de viver, mas também 

o de gerar uma vida, sendo que a impossibilidade de ter filhos pode causar danos à 

saúde física e mental da pessoa, como já foi visto anteriormente neste trabalho. 

Por outro lado, a jurisprudência dos Tribunais ainda resiste em decidir a 

favor do custeio deste tipo de tratamento por parte do Estado, a exceção de algumas 

recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, 

pode-se dizer, já está mais “maduro” em relação a estas questões, sendo que as 

decisões deste Tribunal Gaúcho podem ser consideradas uma tendência a ser 

seguida pelos outros Tribunais de Justiça em um futuro próximo, tal como já ocorreu 

no Tribunal de Justiça de São Paulo135. 

Em uma outra decisão julgada por este mesmo Tribunal de Justiça, o 

Desembargador Relator reconhece a obrigatoriedade de custeio do tratamento de 

fertilização in vitro pelo Plano de Saúde, no caso UNIMED, cujo contrato não cobria 

a técnica de inseminação artificial, e em se tratando de relação de consumo, a 

interpretação do contrato não pode ser restritiva. 

Segundo o relator, o Desembargador Osvaldo Stefanello, há um 

tratamento especifico para cada tipo de infertilidade, sendo que a fertilização in vitro 

se diferencia da inseminação artificial, sendo que no primeiro caso há a retirada de 

óvulo da mulher para fecundá-lo na proveta, com sêmen do marido ou de outro 

homem, para depois introduzir o embrião no seu útero ou no de outra. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
134 Agravo de Instrumento 70047323217, publicado no DJ de 11.06.12, Des. Carlos Roberto Lofego 
Canibal. 1º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em www.tjrs.jus.br. 
Acesso em 10.out.12. 
 
135 Agravo de Instrumento 0106401-09.2012.8.26.0000, julgado em 14.08.12, Des. Cesar Ciampolini. 
10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em www.tjsp.jus.br. 
Acesso em 12.out.2012. Nesta recente decisão, o Relator afirmou que tem a agravante direito 
inalienável de tentar ter filhos. Direito ínsito à sua condição de mulher. Sem a gravidez e a 
maternidade, não se completará enquanto mulher. Deve Justiça assegurar- lhe que tente engravidar, 
pelos meios que a Ciência coloca, hoje em dia, à disposição das mulheres. 
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Já no segundo caso, há a à inoculação do sêmen na mulher, sem que 

haja qualquer manipulação externa de óvulo ou embrião.136 

Estas questões apresentadas são apenas uma demonstração de que o 

assunto é por demais polêmico e ainda recente no ordenamento jurídico brasileiro. 

No mesmo julgamento, a decisão do Desembargador Artur Arnildo 

Ludwig, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pela pretendente em 

realizar a reprodução assistida, sua fundamentação foi no sentido de que a questão 

ora discutida não é simples, merecendo um amadurecimento maior do tema, mesmo 

antes de um provimento judicial de cognição sumária, evitando-se, assim, a prolação 

de decisão precipitada ou injusta. 

Ao ler a íntegra do seu voto, constata-se que o Desembargador não 

falou que a parte tinha direito, ou não, ao custeio, mas sim que não estavam 

presentes os requisitos necessários ao deferimento de pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela e assim sendo, não poderia ser decidida através da cognição 

sumária, o que foi ratificado pelo terceiro julgador, o Desembargador Ubirajara Mach 

de Oliveira. 

Em decisão já apresentada no item 1.2.5 deste trabalho, ao abordar o 

tratamento jurisprudencial atribuído à algumas questões controvertidas da 

reprodução assistida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

verificou-se a negativa de compelir o Poder Público a custear este tipo de tratamento 

diante da alegação de que o dever de o Estado em garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de 

riscos de doenças e de outros agravos, estabelecendo acesso universal e igualitário, 

e diante do alto custo dos tratamentos de inseminação artificial, este tipo de 

atendimento beneficiaria parcela reduzida da população em detrimento da maioria 

que necessita de atendimento em massa às doenças mais variadas e aos surtos 

epidêmicos. 

Desta forma, verifica-se a existência de questões conflitantes, qual seja, 

o direito fundamental à saúde, que faz parte do mínimo existencial para a vida com 

dignidade, contrapondo-se à limitação dos recursos públicos além da garantia de 

uma demanda individual em detrimento de uma coletividade de pessoas, o que deve 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
136 Agravo de Instrumento 70016150385, julgado em 26.10.06, Des. Osvaldo Stefanello. 6º Câmara 
 

Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em www.tjrs.jus.br. Acesso em 
10.out.12. 
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ser decidido pelo julgador, que certamente se valerá do critério da ponderação para 
 

decidir o caso concreto que lhe seja apresentado. 
 

Assim sendo, muitas vezes o julgador se depara com questões que 

envolvem o conflito de normas com o mesmo grau hierárquico e que, contudo, são 

conflitantes. Neste caso, faz-se necessário o uso da ponderação, ou balancing, 

assim designada pela doutrina norte-americana. 

Por outro lado, nem sempre existe uma norma que regulamente a 

matéria, o que ocasiona os chamados casos difíceis, ou hard cases, pela doutrina 

norte americana. 
 
 
 
 

Segundo Eros Grau137, 
 

em determinados casos, sobretudo nos casos dificultosos, quando os 
profissionais do direito arrazoam ou disputam sobre direitos e obrigações 
legais, fazem uso de pautas (standarts) que não funcionam como regras, 
mas operam de modo diverso, como princípios, diretrizes (polices) ou outra 
espécie de pauta. Propõe-se, então, a usar o vocábulo princípio 
genericamente, para referir, em conjunto, aquelas pautas que não são 
regras; em outras ocasiões, no entanto – adverte – é mais preciso, 
distinguindo entre princípios e diretrizes" 

 
 

A colisão de normas constitucionais é um fenômeno natural no 

constitucionalismo contemporâneo, sendo que as constituições modernas são 

documentos dialéticos que consagram bens jurídicos que se contrapõem, ficando o 

julgador impossibilitado de se valer dos critérios cronológico, hierárquico e 

especialização.138 

De acordo com Alexy, quando existe um conflito entre regras, utilizam-

se os critérios da hierarquia, cronológico e especialidade, enquanto que no conflito 

entre os princípios há uma prevalência de um em relação ao outro, sendo que esta 

prevalência deve ser feita utilizando-se o critério da ponderação.139 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
137 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 13 ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 156 
 
138 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. p. 125. 
 
139 ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos 
funda- mentais. Palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, em 10.12.98. 
Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. 
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Segundo Ana Paula de Barcellos,140 a ponderação é entendida como a 
 

técnica jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções 

políticas em tensão, insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais. 

A autora afirma que a ponderação pode ser compreendida de três 

formas diferentes. A primeira considera a ponderação como forma de aplicação dos 

princípios, que funcionam como comandos de aprimoramento das normas. A 

segunda utiliza a ponderação como forma de decidir questões que ensejem um 

conflito entre normas, enquanto que a terceira considera esta técnica como 

elemento próprio e indispensável às decisões, sendo a segunda forma a identificada 

em muitas decisões judiciais. 

Barroso afirma que na ponderação, o interprete, inicialmente fará 

concessões recíprocas, procurando preservar o máximo possível de cada um dos 

interesses em disputa ou, no limite e, posteriormente, procederá à escolha do direito 

que irá prevalecer, em concreto, por realizar mais adequadamente a vontade 

constitucional.141 

Por conseguinte, pode-se afirmar que o conceito-chave na matéria é o 

princípio instrumental da razoabilidade, que deverá ser utilizado pelo julgador ao 

decidir as questões conflitantes que lhe são apresentadas. 

Ana Paula de Barcellos,142 em sua obra Ponderação, Racionalidade e 

Atividade Jurisdicional dispõe que a aplicação do critério da ponderação deve passar 

por três fase. 

Na primeira fase, o julgador deve identificar os enunciados normativos 

em tensão, ou seja, deve verificar a existência, ou não, de atos normativos que 

fundamentem o conflito, identificando, assim, os enunciados normativos em colisão. 

Na segunda etapa, devem ser verificadas as circunstâncias concretas 

do caso e suas repercussões sobre os elementos normativos, o que equivale a 

analisar o grau de importância da matéria que está em conflito, que abrange a 

análise das circunstâncias do caso concreto bem como a repercussão sobre os 

elementos normativos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
140 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e a Atividade Jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 23 
 
141 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil. p. 123. 
 
142 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e a Atividade Jurisdicional, p. 92-146. 
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A terceira e última fase, é a da decisão, momento em que são 
 

analisados os enunciados, a repercussão dos fatos e as diferentes normas que 

podem ser constituídas, devendo ser verificado se é possível conciliar os diferentes 

elementos normativos ou se deve haver a prevalência de algum deles. 

Destarte, diante do conflito apresentado nas demandas em que se 

pleiteia o custeio de tratamento de reprodução humana assistida pelo Poder Público, 

deve ser empregado o critério da ponderação, devendo o julgador passar pelas três 

fases acima mencionadas. 

Assim sendo, o magistrado deverá ponderar os atos normativos em 

conflito nas demandas que objetivem o financiamento da reprodução humana 

assistida, sem deixar de levar em conta que se trata de um direito fundamental à 

saúde e, também à vida, como anteriormente mencionado. 

Contudo, será que este direito fundamental à saúde abrange também o 

direito a vida sexual satisfatória e segura e o direito de os casais poderem decidir se, 

quando e com que frequencia têm filhos, ou seja, a saúde reprodutiva? 

Isto é o que será abordado no capítulo que se segue. 
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3. DA SAÚDE REPRODUTIVA 
 
 
 
 
 

Neste capítulo serão abordadas questões importantes atinentes à 

saúde reprodutiva, sendo realizado, inicialmente, um estudo a respeito da definição 

do conceito de saúde e a sua abrangência, o que inclui a saúde reprodutiva. 

Posteriormente, será tratada a questão da saúde reprodutiva como um 

direito fundamental, sendo feita uma abordagem a respeito da dignidade da pessoa 

humana e a efetivação dos direitos fundamentais. 

Diante da fundamentalidade da saúde reprodutiva, será sugerida, ao 

final deste capítulo, uma forma de implementação de políticas públicas de saúde, já 

que a inércia da Administração Pública enseja o ajuizamento de diversas demandas 

judiciais que poderiam ter seu número reduzido. 
 
 
 
 

3.1 DA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE SAÚDE E DA SAÚDE 
REPRODUTIVA 
 
 
 
 

O Direito Social à saúde, nada obstante ser um direito social 

fundamental assegurado pela Carta de 1988, é tema recorrente nos tribunais 

brasileiros diante da ausência de uma definição conceitual. 

Isto porque o artigo 6º da Constituição da República apenas elenca o 

direito a saúde como um direito social fundamental, assim como a educação, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a proteção a maternidade e à infância, 

dentre outros direitos ali insertos. 

Já o artigo 196 da Carta brasileira dispõe que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo 

certo que o artigo 197 do mesmo diploma determina que haja lei que regulamente o 

tema. 

Contudo, nada obstante a determinação da lei Maior, o ordenamento 

jurídico brasileiro é carente de uma legislação específica, sendo certo que sequer há 
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uma limitação legal da abrangência do conteúdo do conceito de saúde, bem como a 
 

priorização de determinadas medidas, ou até mesmo imposição de limites, inclusive, 

éticos e morais, na realização de tratamentos que viabilizem a efetivação da saúde 

reprodutiva . 

A problemática decorrente desta inércia legislativa permite o 

ajuizamento de inúmeras demandas judiciais pleiteando o custeio de tratamentos 

médicos que, a princípio podem parecer um absurdo, se não fosse toda a mudança 

de comportamento pelo qual a sociedade vem passando, como já foi visto 

anteriormente. 

Por conseguinte, atos normativos são editados pelo SUS e pelo 

Conselho Federal de Medicina, para regulamentar a matéria, estabelecendo ainda 

quais os tratamentos médicos, os remédios que devem ser realizados e fornecidos, 

respectivamente, pelo Estado, questionando-se ainda a legalidade deste ato que 

limita um direito constitucional fundamental. 

Em relação ao direito à saúde reprodutiva, tema ainda considerado 

recente, a discussão também não se esgota, sendo ainda amplamente debatida a 

sua inclusão no conceito do direito à saúde, como se verá a seguir. 
 
 
 
 

3.1.1 Da definição de saúde 
 
 
 
 

Ao analisar o direito fundamental à saúde na Constituição da República 

Brasileira, verifica-se, já no preâmbulo, a necessidade de o Estado democrático de 

direito assegurar o bem-estar da sociedade, sendo que, no dizeres de Alexandre de 

Moraes143, dentro da expressão “bem estar,” destacada como uma das finalidades 

deste Estado, encontra-se a saúde pública. 

Portanto, já no preâmbulo, encontra-se assegurado o direito à saúde 

pública como uma das finalidades do estado democrático de direito. 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
143 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. Editora 
 

Atlas. São Paulo: 2004. p. 1956. 
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Além disso, trata-se de um direito social e universal, decorrendo deste 

motivo o alcance à todas as pessoas144. Para assegurar este direito, deve o Estado, 
pelo principio da estrita legalidade, realizar políticas sociais e econômicas que 

garanta o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da 

saúde,145 sendo certo que há a necessidade de lei que regulamente a matéria.146 

Diante da ausência de uma norma nacional que defina o conteúdo e 

abrangência do direito à saúde, o que enseja a inconstitucionalidade por omissão147, 

deve-se recorrer às normas contidas em atos normativos dos órgãos internacionais 

e que tenham sido aderidos ao ordenamento jurídico pátrio. 

O documento denominado Constituição da Organização Mundial da 

Saúde, expõe em seu preâmbulo a definição de saúde148 como sendo um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade. 

Trata-se de um conceito amplo, e por isso muito criticado, que inclui o 

bem-estar físico, mental e social, retirando a vinculação do conceito de saúde 

apenas à saúde física, que é visivelmente percebida por todas as pessoas, 

passando a incluir o bem estar mental e social. 

Deve-se, contudo, atentar ao momento histórico em que foi feito este 

documento, diga-se, mês de julho do ano de mil, novecentos e quarenta e seis, ou 

seja, um ano após a Segunda Guerra Mundial, momento este propício ao 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
144 Neste caso, o alcance do direito à saúde não se limita ao cidadão brasileiro, mas de todos. Tal 
 

expressão pode ensejar discussões a respeito da palavra “todos”. 
 
145 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Arts. 
6º, caput e 196, caput. 
 
146 Diante da obrigatoriedade constitucional de edição de lei para regulamentar a matéria, parece 
haver a inconstitucionalidade por omissão em não havendo iniciativa do legislador, o que vai 
desencadear o fenômeno da judicialização da saúde, ou seja, o Poder Judiciário terá que decidir com 
respaldo em princípios e utilizando-se do critério da ponderação para julgar da melhor forma possível 
o caso que lhe for submetido, o que será melhor aprofundado no quarto capitulo.. 
 
147 Segundo Luis Roberto Barroso, a omissão violadora de um preceito constitucional, pode se dar 
nas três esferas de Poder: No âmbito do Executivo, se dá quando este deixa de adotar alguma 
medida político-administrativa de sua competência, não entregando determinadas prestações 
positivas a que esteja obrigado. Já no caso da esfera judicial, esta se dá quando existem casos em 
que há uma omissão na entrega da prestação jurisdicional. No que se refere à omissão do poder 
legislativo, há inércia na elaboração de atos normativos necessários à realização dos comandos 
constitucionais, cabendo neste caso o mandado de injunção, previsto no artigo 5º, LXXI, CRFB, e a 
incosntitucionalidade por omissão, contida no artigo 103, parágrafo segundo, CRFB. BARROSO, Luis 
Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 32. 
 
148 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em www.onuportugal.pt. Acesso em 
20.jul.2012 
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desenvolvimento de normas garantidoras dos direitos fundamentais que foram 
 

violados durante a Segunda Grande Guerra. 
 

Destarte, não é de se espantar que logo após uma guerra devastadora 

como esta tenha sido redigido um documento extremamente garantista e que 

assegure a defesa de direitos que ainda não possuíam força normativa que passou 

a ter com o pós-guerra, tal como inúmeros outros149 150 151. 

Contudo, segundo Marco Segre e Flávio Ferraz, essa definição de 

saúde pela OMS, qual seja, “situação de perfeito bem-estar físico, mental e social” 

da pessoa, visa um bem estar que na realidade é inatingível, devido às próprias 

características da personalidade.152 

Em verdade, a busca pela perfeição, é uma busca que não, 

necessariamente, pode ser findada, eis que nem sempre se alcança o que se 

objetiva. 

Entretanto, deve haver um trabalho no sentido de garantir este direito 

da melhor forma possível. Além disso, a própria Constituição da República assegura 

este direito como um direito social fundamental e, portanto, merece especial 

tratamento por parte dos três Poderes no exercício de suas funções típicas. 

Já a Declaração da Conferência de Alma-Ata, resultante da 

Conferencia Internacional sobre cuidados primários de saúde, realizada no mês de 

setembro do ano de 1978 na URSS, define a saúde como sendo um 
 
 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade, é um direito humano fundamental, e 
que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
149 A titulo de exemplo, leia-se o conteúdo da Carta das Nações Unidas de 1945, que muito contribuiu 
para a consolidação dos direitos humanos e que visa promover a cooperação internacional para a 
solução de problemas sociais, econômicos, culturais ou de caráter humanitário. Disponível em 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/documentos-internacionais. Acesso em 
20.jul.2012. 
 
150 Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, e que foi 
adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos. Acesso 
em 20.jul.2012. 
 
151 III Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo no ano de 
1994, que além de objetivar a igualdade e a justiça, defende os direitos sexuais e reprodutivos. 
Disponível em http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/documentos-internacionais. 
Acesso em 20.jul.2012. 
 
152 SEGRE, Marco. FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. Rev. Saúde Pública, v.31, n. 5, 
1997, p. 538-542. Disponível em www.scielo.org. Acesso em 16.jul.2011. 
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meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores 
sociais e econômicos, além do setor da saúde.153 

 
 
 

Logo, pela Declaração, a saúde é um direito fundamental que 

compreende estado de completo bem-estar físico, mental e social, além da ausência 

de doença e que requer grandes investimentos sociais e econômicos para seu 

alcance. 

José Roque Junges afirma que a declaração vai além do conceito 

biológico de saúde, passando a incluir os condicionamentos sociais e mentais, 

destacando a relevância dos cuidados primários com a saúde, incluindo os serviços 

de promoção, prevenção, cura e reabilitação, destacando ainda que a saúde, além 

de ser um direito fundamental, é também um pressuposto ao exercício de outros 

direitos fundamentais.154 

Por outro lado, Márcia Ogata afirma que, 
 
 
 

no que se refere ao direito à saúde, deve-se ter em mente que esta é 
resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e 
acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas 
de organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um conceito abstrato. 
Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado 
momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela 
população em suas lutas continuadas.155 

 
 

Logo, para se ter saúde, diversas condições devem ser adotadas, 

condições estas ligadas à alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, emprego, lazer, acesso a serviços de saúde, dentre outras condições. 

É importante salientar que o conceito de saúde não se confunde com o 

direito à saúde, que inclui além das condições básicas para se ter uma boa saúde, 

deve ser assegurado o acesso igualitário aos diferentes recursos (financeiros, 

tecnológicos e humanos), principalmente àquelas pessoas hipossuficientes e que 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
153 CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE. Item I da 
Declaração de Alma-Ata. Disponível em www.cmdss.org. Acesso em 30.ago.2012. 
 
154 JUNGES, José Roque. Direito à saúde, biopoder e bioética. Interface - Comunic., Saúde, Educ., 
v.13, n.29, abr./jun. 2009, p.285-295. 
 
155 OGATA, Márcia Niituma. ARANTES, Cássia Irene Spinelli. MACHADO, Maria Lúcia Teixeira. 
FRANÇA, Yaisa. Obra citada, p. 150. 
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merecem ter o mesmo tipo de tratamento em relação àqueles que possuem 

recursos.156 

Portanto, pode-se dizer que o direito a saúde é tema muito mais 

complexo do que se possa imaginar, sendo que, contemporaneamente, diante das 

transformações sociais, outras polêmicas ligadas a este estudo estão surgindo. 

O Comitê dos Direitos Sócio-Econômicos e Culturais, estabeleceu em 

seu 14º Comentário Geral de 2000, a dimensão e o conteúdo normativo do direito à 

saúde, incluindo os cuidados com a saúde, o acesso aos recursos, a aceitação das 

práticas culturais, a qualidade dos serviços de saúde, além do acesso à água 

potável, saneamento adequado, educação e à informação em saúde.157 

Outra discussão que é importante mencionar brevemente, diz respeito 

a responsabilidade do Estado pela promoção da saúde, assunto este relativamente 

recente no mundo jurídico e que possui grande repercussão em sendo adotado, o 

que decorre do reconhecimento da impossibilidade de o Estado patrocinar todos os 

tipos de tratamentos à todas as pessoas de forma igualitária. 

Nos dizeres de Paula Gaudenzi e Fermin Roland, até o início do século 

XXI, o Estado era responsável pela redução de desigualdades sociais e pela 

melhora das condições sanitárias. Contudo, com o passar do tempo e com as 

mudanças sociais, o Estado passa a ser coadjuvante neste processo em 

decorrência da responsabilização do individuo pelo cuidado com a sua saúde, que 

ao possuir informações médicas, deve ser capaz de mudar seus hábitos de vida.158 

Ocorre que diante do argumento de que o Estado não possui recursos 

suficientes para promover a saúde à todas as pessoas, surge o entendimento de co-

responsabilidade dos indivíduos na promoção da sua saúde individual.159 

Paula Gaudenzi e Fermin Roland afirmam, na mesma passagem, que 
 
 
 

a saúde e a doença passam a ser compreendidas como resultado do 
comportamento, e não mais como efeitos das condições de vida; e o 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
156 JUNGES, José Roque. Obra citada, p. 286. 
 
157 JUNGES, José Roque. Idem, p.287. 
 
158 GAUDENZI, Paula.; SCHRAMM, Fermin Roland. A transição paradigmática da saúde como um 
dever do cidadão: um olhar da bioética em Saúde Pública. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.14, 
n.33, p.243-55, abr./jun. 2010. p. 246. 
 
159 A discussão a respeito do mínimo existencial e da reserva do possível será abordada em capítulo 
próprio. 
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indivíduo – agora supostamente informado – passa a ser o único 
responsável pelo cuidado com sua saúde, cabendo ao Estado o controle 
para que esta responsabilização seja efetiva. 

 
 

Logo, verifica-se que tem surgido o entendimento de que além da 
 

ampliação do conteúdo do conceito de direito à saúde, passando a abranger a 

saúde física, mental e social, tem ocorrido, não uma transferência, mas sim uma 

divisão de responsabilidades para o alcance de uma vida saudável. 

Desta forma, os indivíduos também seriam considerados responsáveis 

pela sua saúde, no sentido de adotar hábitos saudáveis, sob pena de haver uma 

discriminação pela biopolítica em relação àqueles que não possuem hábitos de vida 

considerados corretos.160 

Contudo, esta questão é muito complexa e merece um estudo mais 

aprofundado em oportunidade própria, haja vista ser um entendimento que está 

longe de ser pacificado, sendo certo que dentro do conceito de saúde, será 

estudado a seguir a saúde reprodutiva. 
 
 
 
 

3.1.2 Da Saúde reprodutiva 
 
 
 
 

Dentro do conceito de saúde, encontram-se diversos tipos de saúde, 
 

sendo que no presente trabalho será abordada a saúde reprodutiva. 

Mas afinal de contas, o que é Saúde Reprodutiva? 

De acordo com instituições de referência, como a International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) ou a Organização Mundial de Saúde, a Saúde 

Reprodutiva, que é a que resultou da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD) realizada no Cairo em 1994, consiste em 
 
 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as 
questões relacionadas com o sistema reprodutivo, e não apenas a ausência 
de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, assim, que as 
pessoas são capazes de ter uma vida sexual segura e satisfatória e que 
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160 GAUDENZI, Paula.; SCHRAMM, Fermin Roland. Obra citada, p. 245. 
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possuem a capacidade de se reproduzir e a liberdade para decidir se, 
quando e com que frequência devem fazê-lo.161 

 
 

Logo, em sendo o direito à saúde um direito fundamental e em estando 

a saúde reprodutiva inserida no contexto da saúde, esta também é considerada um 

direito fundamental. 

Além disso, a infertilidade, que é uma das grandes causas que levam 

as pessoas a procurarem um tratamento de inseminação artificial, está contida na 

Classificação Internacional de Doenças (CID), sendo que a infertilidade masculina 

possui a CID N46 e a feminina, N97.162 

Contudo, nada obstante a infertilidade ser reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde e estar prevista no rol de procedimentos da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, dentre aqueles, obrigatoriamente custeados pelos 

planos de saúde, ainda assim há uma recusa no custeio do método de fertilização in 

vitro. 

Desta forma, não há como negar que a infertilidade é considerada um 

problema de saúde, cujo tratamento consiste na reprodução assistida, sendo, 

portanto, dever do Estado custear este tipo de tratamento. 

Contudo, ainda nesses casos, existem barreiras ao acesso aos 

tratamentos de reprodução assistida. 

Outra causa que leva uma pessoa a procurar tratamentos de 

reprodução assistida consiste no sonho de se ter uma família sem a necessidade de 

ter um parceiro, ou até mesmo quando se tem um parceiro do mesmo sexo, o que 

para alguns doutrinadores, não seria possível por fugir da normalidade. 

Diga-se, por exemplo, os dizeres de Paulo Otero, ao questionar se a 

união de fato proporciona, tal como exige a tutela constitucional das crianças, um 

ambiente familiar normal.163 

Nada obstante o brilhantismo do doutrinador, há de se ter em mente 

que a concepção de “normalidade” sofreu muitas modificações e, atualmente, é 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
161 Associação para o Planejamento da Família. Disponível em http://www.apf.pt/?area=001&mid=001. 
Acesso em 10.out.2012. 
 
162 Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em 
http://trigramas.bireme.br/cgibin/mx/cgi=@1?collection=CID10p&maxrel=10&minsim=0.30&           text= 
Infertilidade%20Masculina. Acesso em 10.out.2012. 
 
163 OTERO, Paulo. Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano:um perfil 
constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, p.81. 
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muito comum a aceitação da produção independente ou até mesmo a procriação por 
 

casais homossexuais. 
 

Nestes casos, não se está diante da infertilidade, porém, não pode o 

Estado interferir na escolha das pessoas em constituir uma família, e é justamente 

neste ponto que reside a saúde reprodutiva, para que as pessoas possam ter uma 

vida sexual satisfatória e segura e ainda decidir pela reprodução, devendo o Poder 

Público prestar serviços de informação e possibilitar o acesso a métodos de 

planejamento familiar seguros, eficazes e aceitáveis, além de possibilitar uma 

gravidez saudável e um parto em segurança.164 

Além do direito a este tipo de planejamento, há a questão da auto-

realização, que nos dizeres de Frans Brüseke a liberdade, a igualdade, a 

emancipação do homem, o progresso social e econômico, a superação da fome e 

das doenças, a individualidade, a autenticidade e a auto-realização são algumas das 

promessas da modernidade européia.165 

Saliente-se que em se tratando de Ocidente, a tendência européia 

certamente chegará à América do Latina, em especial, no Brasil. Destarte, a saúde 

reprodutiva pode se encaixar na auto-realização. 

Isto porque pode até existir uma família sem um filho mas, certamente 

um filho traz um sentimento inexplicável para quem o gera. Possibilita a vivência do 

aleitamento materno, que é uma troca que nem mesmo a mãe adotiva pode ter, em 

regra. Somente a mãe que gera tem este contato com aquele bebê e a 

impossibilidade de gerar uma criança, de deixar de passar por estas experiências 

únicas, gera uma dor sem tamanho e certamente, trará outras conseqüências, tais 

como problemas depressivos e frustrações, além de uma possível exclusão social. 

Além disso, os seres vivos tendem para a evolução de espécies mais 

aptas para o struggle for life166, a organização biológica e social progride da sua 

forma mais simples para uma cada vez mais complexa. 167 E neste aspecto a 
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164 Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Disponível em http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/. 
Acesso em 15.out.12. 
 
165 BRÜSEKE, Franz Josef. A modernidade técnica. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 17, 
nº 49, junho de 2002. p. 138 
 
166 Expressão utilizada para designar a expressão “luta pela vida”. 
 
167 ORTEGA, Francisco. Obra citada, p. 14. 
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utilização das técnicas de reprodução assistida é fundamental, podendo evitar o 
 

nascimento de uma criança com defeitos genéticos. 
 

Portanto, garantir a saúde reprodutiva permite que o direito à saúde 

seja assegurado à todas as pessoas168. 
Feita esta análise a respeito da definição do conceito de saúde e da 

saúde reprodutiva, passa-se a análise dos requisitos necessários a garantir o direito 

fundamental à saúde reprodutiva. 
 
 
 
 

3.2 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO, GARANTIA E EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À SAÚDE. O QUE É NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O 
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE REPRODUTIVA? 
3.2.1 A dignidade da pessoa humana e a efetivação dos direitos fundamentais 
 
 
 
 

Pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana169 é o princípio 
 

constitucional mais importante, não só da Constituição da República brasileira, mas 
também de todo o ordenamento jurídico nacional e internacional, tendo sido, 

inclusive, protegido por Constituições, Pactos e Convenções Internacionais170 171 172 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
168 Nada obstante o principio da universalidade do alcance das políticas públicas de saúde, é cediço 
 

que o Estado não possui recursos financeiros, e nem profissionais capacitados na rede pública de 
saúde, para atender a todas as pessoas. Portanto, quando se fala em “todas as pessoas”, quer dizer 
que este beneficio deve se estender às pessoas hipossuficientes e que não possuem condições de 
custear este tipo de tratamento médico permitindo a concretização da saúde reprodutiva. 
 
169 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 
170 DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA REVOLUÇÃO FRANCESA. Art. 6º: Lei é a expressão da 
vontade geral. Todo cidadão tem o direito de concorrer, pessoalmente ou através de seu 
representante, em sua fundação. Deve ser a mesma para todos, quer proteja, quer castigue. Todos 
os cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, são igualmente admissíveis a todas as dignidades e para 
todos os cargos e empregos públicos, de acordo com suas habilidades, e sem distinção, exceto a de 
suas virtudes e talentos. 
 
171 CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Preâmbulo: NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 
RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes em nossa 
vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, 
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e 
das nações grandes e pequenas, e estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às 
obrigações decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e 
promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla (...). 
Disponível em: http://www.un.org/es. Consulta realizada em 05.Dez.2011. 
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e que ganhou força após o término da Segunda Guerra Mundial, em reação às 
 

atrocidades cometidas pelo nazi-fascismo. 
 

A defesa destes direitos fundamentais, principalmente na Segunda 

Guerra Mundial, se desenvolveu contra os modelos de Estado de Terror de natureza 

nazista e fascista, com violações aos Direitos Humanos. 

Dai surge a concepção contemporânea dos direitos humanos, que 

decorre do movimento de internacionalização dos direitos humanos, movimento este 

relativamente recente na história, e que se iniciou com o pós-guerra, tendo em vista 

as consequências causadas pelas atrocidades nazistas, momento em que o Estado 

era grande violador de direitos humanos173 

Esta concepção de Direitos Humanos e Fundamentais surge da 

reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento e à autodeterminação dos 

povos, à paz, ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, à 

comunicação e ao patrimônio comum da humanidade174. 

Além disso, os Direitos Humanos foram positivados transformando-se 

em Direitos Fundamentais e, portanto, oponíveis ao Estado e aos demais cidadãos, 

tomando corpo a expressão direitos públicos subjetivos, possuindo superioridade 

hierárquica em relação aos demais direitos e vinculando os poderes públicos 

passando a ser considerados fundamento das decisões políticas e também das 

judiciais.175 

No Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana foi inserido na 

Constituição da República promulgada em 22 de outubro de 1988, após longos anos 

de ditadura militar (1964 – 1985), como um dos fundamentos da República, fazendo 

parte dos princípios fundamentais. Além disso, pode-se perceber que é através da 

dignidade que a ordem jurídica democrática se constitui, alcançando a todos aqueles 

que à ela se submetem. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
172 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – 1948. Preâmbulo: Considerando que 
 

o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da 
família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (...). Disponível em: 
http://www.un.org/en/documents. Consulta realizada em 05.Dez.2011. 
 
173     PIOVESAN, Flavia. Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. Disponível em 
HTTP://www.mp.pe.gov.br. Consulta realizada em 25.set.12 
 
174 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no 
Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 39. 
 
175 FORSTHOFF, Ernest. Concepto y essência Del Estado Social de Derecho. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1990. p. 76. 
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Para distinguir os seres humanos, diz-se que detêm uma substância 
 

única, uma qualidade própria dos seres humanos: uma dignidade inerente à espécie 

humana. A raiz etimológica da palavra “dignidade” provém do latim dignus – “aquele 

que merece estima e honra, aquele que é importante”. Diz se que sua utilização 

correspondeu sempre a pessoas, mas foi referida, ao longo da Antiguidade, apenas 

à espécie humana como um todo, sem que tenha havido qualquer personificação176. 

Porém, o que realmente justifica este direito fundamental? 
 

Segundo Fabio Konder Comparato177 a dignidade da pessoa humana 

possui três justificativas: a religiosa, a filosófica e a científica, tendo a primeira 

surgido com a afirmação da fé monoteísta, em que se acreditava na criação do 

mundo por um Deus único e transcendente. Já a segunda, filosófica, indagava “que 

é o homem?”, como um ser capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão, 

racional. 

Já a científica sobreveio com a descoberta do processo de evolução 

dos seres vivos, embora a primeira explicação do fenômeno, na obra de Charles 

Darwin, rejeitasse todo finalismo, como se a natureza houvesse feito várias 

tentativas frustradas, antes de encontrar, por mero acaso, a boa via de solução para 

a origem da espécie humana. 

Este direito é inerente à pessoa humana e, portanto, deve prevalecer 

em relação aos demais quando houver a necessidade de realização de uma 

ponderação a se buscar a prevalência de um princípio em detrimento do outro na 

existência de eventuais conflitos entre duas ou mais situações jurídicas subjetivas 

amparadas por princípios diferentes. 

Maria Celina Bodin de Morais178 afirma, brilhantemente, que postulados 

filosóficos nortearam o conceito de dignidade como valor intrínseco às pessoas 

humanas, a partir da construção kantiana, considerando-se que se a humanidade 

das pessoas reside no fato de elas serem dotadas de racionalidade, livre arbítrio e 

de capacidade para interagir com os demais, será desumano tudo o que for contrário 

à sua dignidade, o que possa reduzir o sujeito de direitos à condição de objeto. 
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176 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Obra citada, p. 77. 
 
177 COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 
2004. 3 ed. p.01-08. 
 
178 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Obra citada, p. 85. 
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Neste momento é importante fazer uma observação em relação aos 
 

atos de tortura praticados durante o período ditatorial dos regimes militares, sem nos 

esquecermos do nazi – fascismo, em especial da Segunda Guerra Mundial. 

A partir desta exposição da professora Maria Celina, pode-se perceber 

que os atos de tortura praticados, em especial, durante o período da ditadura militar 

no Brasil, reduziram, os prisioneiros, a condição de objeto, subtraindo-lhes a 

possibilidade de defesa da sua dignidade. 

As pessoas eram presas, torturadas, sem ter qualquer direito 

respeitado. Além disso, eram retiradas do convívio de suas famílias, sendo que em 

muitos casos eram mortas de forma brutal e seus corpos desaparecidos, sem que 

seus familiares tivessem qualquer noticia a respeito da localização dos cadáveres 

das vitimas. 

Ocorre que após a ditadura militar, foi instaurado o Estado Democrático 

de Direito, este capaz de instaurar um processo de efetiva incorporação dos homens 

nos mecanismos de controle das decisões e permitindo a real participação dos 

mesmos nos rendimentos da produção. Além disso, em um Estado Democrático de 

Direito, o Direito implica um instrumento de defesa das garantias fundamentais. 

É importante mencionar que há uma diferença entre direitos e garantias, 

sendo os primeiros bens assegurados pelas normas constitucionais, e as garantias, 

os meios utilizados para garantir o exercício destes direitos constitucionalmente 

assegurados bem como para repará-los no caso de sua violação.179 

Além disso, não se pode deixar de mencionar a classificação dos 

direitos fundamentai quanto às gerações, ou dimensões, o que representa uma certa 

evolução destes direitos, que atingiram a quarta geração. 

Enquanto os direitos de primeira dimensão, entre os séculos XVII e XIX, 

abrangem as liberdades públicas e os direitos políticos, realçando o princípio da 

liberdade, os de segunda dimensão englobam os direitos sociais, que são 

prestações positivas do Estado, que surgiu no período da Revolução Industrial a 

partir do século XIX. 

Já os de terceira dimensão, que engloba os direitos de solidariedade, 

abrangem a preservação ambiental e proteção dos consumidores, enquanto que os 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
179 SILVA, José Afonso da. Obra citada, p. 360. 
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de quarta dimensão abrangem a manipulação genética, sendo que os tratamentos 
 

de reprodução assistida podem ser aí inseridos. 
 

Portanto, os Direitos Humanos e Fundamentais se constituem na 

garantia social da ação para assegurar a sua fruição, além de possuírem grande 

força jurídica e política, fazendo-se necessário torná-los efetivos, não bastando a 

sua previsão constitucional, como se verá a seguir. 
 
 
 
 

3.2.2 Da necessidade de definir, garantir e efetivar o direito fundamental à saúde 
e aspectos relevantes 
 
 
 
 

A Constituição da República promulgada em 1988 possui um forte teor 

na defesa dos direitos sociais, representando uma resposta aos excessos praticados 

durante o regime militar, garantindo a inviolabilidade de direitos sociais e coletivos 

pelo Estado, sendo certo que o direito à saúde se destaca por ser essencial para o 

exercício de outros direitos, tal como o direito à vida.180 

Além disso, 
 
 
 

no cenário contemporâneo, observa-se o crescimento do papel de 
instituições jurídicas e de participação no processo de formulação, execução 
e fiscalização das políticas de saúde. Isso produz arranjos e estrate ́gias das 
mais variadas e, inclusive, diversas formas de associação entre tais 
instituições. Juízes, promotores de justiça, conselheiros de saúde e 
representantes de associações estabelecem, constantemente, sinergias e 
aproximações de seus saberes e práticas, que atuam na efetivação do 
direito à saúde e implementação de políticas públicas.181 

 
 

Dai resulta a relevância do estudo da necessidade de se definir para 

garantir o direito à saúde, criando políticas públicas, consolidadas e que permitam a 

efetivação deste direito, já que de nada adianta a previsão constitucional sem que 

haja, efetivamente, o cumprimento destas garantias. 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
180 PINHEIRO, Roseni. ASENSI, Felipe Dutra. Desafios e estratégias de efetivação do direito à saúde. 
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 20 [ 1 ]: 15-17, 2010. Disponível em www.scielo.br. 
Acesso em 10.jan.2012. 
 
181 PINHEIRO, Roseni. ASENSI, Felipe Dutra. Obra citada, p. 15-17. 



! 99! 
 
 
 

A definição do direito à saúde, que foi realizada no início deste terceiro 
 

capítulo, é de suma importância para que se possa constatar que o direito à saúde 

reprodutiva faz parte do direito à saúde. 

Ocorre que o pensamento, ainda imaturo, de alguns julgadores acaba 

por entender que o Poder Judiciário intervém nas políticas públicas de saúde 

quando haja grave risco de vida. 

Neste sentido é a decisão que segue proferida pelo Desembargador 

Maldonado de Carvalho, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

O objetivo perseguido pela autora, inobstante seus legítimos anseios de 
constituir prole, não e ́indispensável à manutenção de sua saúde, tampouco 
de sua sobrevivência. A condenação do Estado na obrigação de fornecer à 
autora o tratamento de fertilização significa elasticizar em demasia o conceito 
jurídico-constitucional de "saúde", beneficiando, tão-somente, uma reduzida 
parcela da população em detrimento da maioria que necessita de 
atendimento em massa às doenças variadas e surtos endêmicos.182 

 
 

Contudo, não é esta a definição de direito à saúde como visto 
 

anteriormente, que tende a eliminar o risco de vida, até porque, com a lei de 

planejamento familiar, a saúde reprodutiva, através da qual a pessoa pode escolher 

quando e quantos filhos vai ter, também é considerada um direito fundamental e por 

isso tem que ser assegurada. 

Ressalte-se que o pré–natal, por exemplo, é uma questão que envolve 

tanto o atendimento da criança quanto o da gestante, e isso também consiste na 

saúde reprodutiva, devendo haver aconselhamentos à gestante e a todos os demais 

membros da família, no sentido de prevenir doenças. 

Já no campo da garantia deste direito à saúde, verifica-se que esta fica 

prejudicada em função da ausência de uma compilação de normas jurídicas que 

tratem do tema. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
182 Apelação Cível 0172848-44.2007.8.19.0001, publicada no DJ de 19.07.2010. Des. Jose Carlos 
Maldonado De Carvalho. Disponível em www.tjrj.jus.br. Consulta realizada em 15.set.2012. Ementa: 
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ATO DO RELATOR QUE, COM BASE NOS ARTS. 557, CAPUT, 
DO CPC E 31, inciso VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL, NEGOU SEGUIMENTO A 
APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE, EM 
PARTE MÍNIMA, O PEDIDO DA AUTORA PARA, TÃO-SOMENTE, CONDENAR O MUNICÍPIO A 
FORNECER O MEDICAMENTO SIMILAR AO UROGESTAN. Em verificando o Colegiado inexistir 
qualquer ilegalidade, ou mesmo irregularidade, no ato monocrático impugnado, e sendo certo que a 
parte recorrente não trouxe qualquer elemento cognoscível capaz de contrastar as premissas 
adotadas no decisum, é de consequência que se confirme o Tribunal, pelos próprios termos, a 
decisão do Relator. 
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Assim, não se verifica uma política de direitos sexuais e reprodutivos 
 

sólida no Brasil, sendo tratados como se fossem coisas separadas. 
 

Por conseguinte, não se consegue a efetivação do direito à saúde, 

ferindo a vontade do legislador constituinte originário. 

Efetividade deriva do latim effectivus, de efficere, que significa executar, 

cumprir, satisfazer, indicando a qualidade de tudo o que se mostra efetivo ou está 

em atividade.183 

Destarte, o conteúdo das normas constitucionais deve ser posto em 

prática. 

De nada adianta uma previsão, ainda que constitucional, se os 

jurisdicionados não são beneficiados pelas políticas públicas implementadas as 

quais têm se mostrado ineficientes, ainda mais no campo da saúde reprodutiva, 

tema que, nada obstante ser considerado recente, é considerado um direito 

fundamental e que será abordado a seguir. 
 
 
 
 

3.2.3 A Saúde reprodutiva como um direito fundamental 
 
 
 
 

Ao estudar a saúde reprodutiva, não se quer realizar apenas uma 

abordagem legalista da matéria, haja vista ser um direito fundamental e que deve 

prevalecer em relação a qualquer lei. 

Ocorre que não há como deixar de trazer os dispositivos 

constitucionais que tratam o tema, o que, de certa forma, agrava a situação de 

inércia do Estado em editar normas a respeito do assunto, referindo-se ao Poder 

Legislativo, bem como adotar políticas públicas de saúde, referindo-se ao Poder 

Executivo. 

Foi analisada, no inicio deste terceiro capitulo, a definição de saúde e a 

saúde reprodutiva, sendo que agora será estudada, de forma especifica, a questão 

da fundamentalidade da saúde reprodutiva. 

Para tanto, deve-se iniciar pelo disposto no preâmbulo da Carta de 

1988, que não possui força normativa, porém apresenta um caráter principiológico. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
183 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Juridico. 11º Ed.Vol II. Forense. Rio de Janeiro: 1991. p. 138. 
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Assim, o exercício dos direitos sociais e o bem-estar constituem 
 

fundamento da Constituição da República. 
 

Além de integrar o Preâmbulo da Constituição, os direitos sociais estão 

expressamente previstos no caput do artigo 6º da CRFB, sendo que dentre eles 

consta, expressamente, a saúde e a proteção à maternidade, que fazem parte, 

portanto, do rol de direitos sociais fundamentais. 

Neste caso, nada obstante este rol do artigo 6º da CRFB não ser 

considerado exaustivo, acertou o legislador constituinte ao inserir a maternidade, 

não havendo qualquer dúvida ou questionamento a respeito da sua 

fundamentalidade. 

Acrescente-se ainda que a maternidade é uma das formas de se 

garantir a saúde reprodutiva, daí decorrendo a fundamentalidade deste direito. 

Ocorre que muitas vezes a mulher somente consegue exercer este 

direito à maternidade através de tratamentos de reprodução medicamente assistida 

e como o Estado Democrático deve assegurar o exercício dos direitos sociais, logo, 

deve custear os tratamentos necessários ao exercício da maternidade, a qual está 

inserida no contexto da saúde reprodutiva. 

É importante atentar que diante da mais nova perspectiva 

constitucional que assegura a igualdade entre homens e mulheres, este direito à 

maternidade deve se estender à paternidade. 

Contudo, diante da impossibilidade de gestação pelos corpos 

masculinos, neste caso deve-se possibilitar a gestação em substituição, através da 

qual uma mulher, doe seu útero, temporariamente, para a reprodução do homem 

que deseja exercer a paternidade, observando ainda as restrições do item VII da 

Resolução 1957 de 2010, do Conselho Federal de Medicina184. 

Nos dizeres de Manuela Lanius e Edson Luis, 
 
 
 

a reprodução assistida, outrora chamada artificial, não é senão, mais um 
instrumento a serviço da pulsão humana, tencionando energia capaz de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
184 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução 1957 de 2010. Item VII - SOBRE A 
GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 
As clínicas, centros ou serviços de reprodução humana podem usar técnicas de RA para criarem a 
situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico que 
impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética. 
1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num 
parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional 
de Medicina. 
2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 
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abrir caminho para a vida ou fechá-la para a morte. A impossibilidade 
destas mulheres frente à adoção, ou seja, uma solução substitutiva, sugere-
nos a reflexão de duas questões: ou a única possibilidade de inscrição 
simbólica se dará pela via do real do corpo, engendrando em si seu filho e, 
só assim, tornando-se mãe, ou, pela insatisfação da demanda, 
reinaugurando um lugar de sujeito desejante.185 

 
 
 
 

Portanto, não se pode condenar uma pessoa a impossibilidade de se 
 

ter um filho caso ela não tenha condições fisiológicas de gerá-lo pelos meios 

naturais ou não tenha condições financeiras de pagar um tratamento. 

Além da saúde, da maternidade, e também da paternidade, o 

preâmbulo menciona o bem-estar, sendo que tal como estudado em momento 

anterior, neste trabalho, a impossibilidade de procriar pode causar transtornos 

psíquicos irreparáveis, eis que representa a impossibilidade de perpetuação do seu 

nome e do próprio ser. 

Assim, não se quer comparar o montante do dinheiro investido com o 

tratamento de reprodução assistida ou com tratamentos psicológicos, mas que, um 

ou outro tratamento, deverá ser custeado pelo Estado, ressaltando ainda que os 

tratamentos psicológicos, em muitos casos não trazem a resolução do problema, 

apenas fazendo um trabalho no sentido de fazer com que a pessoa aprenda a 

conviver com o problema, enquanto que a utilização de técnicas de reprodução 

assistida, trazem. 

Segundo Francisco Ortega, 
 
 
 

A saúde deixou de ser a “vida no silêncio dos órgãos”, usando a expressão 
feliz de Leriche. Ela exige autoconsciência de ser saudável, deve ser 
exibida, afirmada continuamente e de forma ostentosa, constituindo um 
princípio fundamental de identidade subjetiva. A Saúde perfeita tornou-se a 
nova utopia apolítica de nossas sociedades. Ela é tanto meio quanto 
finalidade de nossas ações. Saúde para a vida. Mas também viver para 
estar em boa saúde. Viver para fazer viver as biotecnologias.186 

 
 

Para o autor, a repolitização da saúde possibilitou a criação de uma 

forma de sociabilidade apolítica, ou seja, a biossociabilidade, criando-se modelos 

ideais de sujeito baseados na performance física e estabelecendo novos valores. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
185 LANIUS, Manuela. SOUZA, Edson Luis André de. Reprodução Assistida. Os impasses do desejo. 
Revista Latinoamericana de Psicopatatologia Fundamental, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 53-70, março 
2010. 
 
186 ORTEGA, Francisco. Obra citada, p. 14. 
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No que tange a saúde reprodutiva, além do desejo de procriar e 
 

constituir uma família, há uma cobrança da sociedade para que os casais tenham 

filhos. Ocorre que em muitos casos existe algum problema fisiológico que impede o 

casal de procriar, levando-os a escolha do recurso da inseminação artificial. 

Por outro lado, diante dos avanços tecnológico, tem havido uma 

evolução na seara da saúde reprodutiva, permitindo, inclusive, a escolha de 

determinadas características do doador. 

Contudo, a legislação que trata da reprodução assistida impõe diversas 

limitações ao manuseio dos embriões nas fertilizações in vitro, não permitindo, por 

exemplo, a sexagem, exceto nos casos em que possa gerar algum dano à saúde do 

feto, limitação esta constante no item I.4 do Anexo Único da Resolução 1957 do 

CFM187. 

Entretanto, esta limitação não se confunde com a restrição deste direito, 

sendo, além de tudo, extremamente necessária por abordar, ainda que por uma 

Resolução, assuntos éticos e morais a respeito do tratamento de reprodução 

assistida, que em muitos casos de infertilidade, é o único meio de se garantir a 

saúde reprodutiva, um direito fundamental constitucionalmente assegurado, sendo, 

portanto, obrigação do Poder Público implementar políticas públicas de saúde 

reprodutiva, como será estudado a seguir. 
 
 
 
 

3.3 DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
REPRODUTIVA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
3.3.1 Exame da forma de implementação dos mecanismos garantidores da saúde 
reprodutiva pela Administração Pública Carioca. 
 
 
 
 

Diante da inequívoca fundamentalidade do direito à saúde reprodutiva, 

deve ser analisada, agora, a forma como se dá a implementação destes tratamentos 

pela administração pública na Cidade do Rio de Janeiro. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
187 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução 1957 de 2010. 
Item I.4: As técnicas de RA não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (sexagem) 
ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar doenças 
ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. 



! 104! 
 
 
 

Para tanto, faz-se necessário retornar ao item 3.1.2 deste trabalho, que 
 

trata especificadamente da saúde reprodutiva como sendo um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social em todas as questões relacionadas com o sistema 

reprodutivo, o que implica em, além de ter uma vida sexual segura e satisfatória, ser 

assegurada ainda a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir a forma de 

fazê-lo.188 

Portanto, deve o Estado, latu sensu, implementar políticas públicas de 

saúde no sentido de assegurar o exercício deste direito fundamental à saúde 

reprodutiva. 

A Lei federal 9.263 de 1996, regulamenta o parágrafo sétimo do artigo 

226 da Constituição da República, tratando do planejamento familiar e regulando as 

ações necessárias à saúde sexual e reprodutiva, determinando que o Sistema Único 

de Saúde garanta um programa de atenção integral à saúde, incluído a assistência à 

concepção.189 

Portanto, é evidente que, tendo em vista o principio da legalidade 

estrita, devem ser implementados programas que garantam este direito à saúde 

reprodutiva, o que inclui o oferecimento de tratamentos de reprodução medicamente 

assistida às pessoas que não consigam procriar pelos meios naturais. 

No caso do Município do Rio de Janeiro, foi realizada uma pesquisa, 

tendo sido verificado que foi implementado o “Projeto Cegonha Carioca”, que se 

mostrou ser o único programa ligado ao planejamento familiar, o qual objetiva 

proporcionar um parto mais humanizado, além de fazer todo o acompanhamento da 

gestante, e que tem como meta a redução da mortalidade materno-infantil na 

cidade.190 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
188 ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA FAMÍLIA. Disponível em 
 

http://www.apf.pt/?area=001&mid=001. Acesso em 10.out.2012. 
 
189 Lei 9263/96. Art. 3º: O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à 
mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. 
Parágrafo único - As instâncias 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 atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em 
todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: 
I - a assistência à concepção e contracepção; 
 
190 SMSDC. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=2645190. Acesso em 10.set.2012. 



! 105! 
 
 
 

Pode-se afirmar que atualmente, há uma grande procura por partos 
 

humanizados, sendo este muito incentivados pelo Poder Público que faz campanhas 

educativas neste sentido, mostrando à gestante as suas qualidades, além de a 

mesma não ter que se submeter a uma cirurgia. 

Por conseguinte, constata-se um paradoxo: diante de tantas técnicas 

médicas modernas, muitas pessoas querem se valer de procedimentos tradicionais. 

Fala-se que o Projeto Cegonha Carioca é, praticamente, o único 

carioca ligado ao planejamento familiar, uma vez que outros programas 

implementados pelo Executivo Municipal do Rio de Janeiro não objetivam, 

diretamente, o planejamento familiar. 

Além disso, possui ampla divulgação e implementação em diversas 

maternidades, já fazendo parte do programa as maternidades municipais Leila Diniz, 

na Barra da Tijuca, Carmela Dutra, no Lins, Oswaldo Cruz, na Praça XV, Fernando 

Magalhães, em São Cristóvão, Miguel Couto, na Gávea, Alexander Fleming, em 

Marechal Hermes e Herculano Pinheiro, em Madureira, Mariana Crioula, em Acari, a 

maternidade dos hospitais estaduais Rocha Faria, em Campo Grande, e Albert 

Schweitzer, em Realengo e Maternidade-Escola da UFRJ, em Laranjeiras.191 

Através deste programa, a gestante sabe o local onde dará a luz aos 

seus filhos, recebe enxoval para o recém-nascido e ainda lhes é disponibilizada uma 

ambulância para o transporte no momento em que o parto for realizado. 

Deve ser ressaltado que este programa prioriza o atendimento à 

gestante e o seu acompanhamento durante toda a gravidez, o que atende, 

perfeitamente, à determinação dos incisos II e III do Parágrafo Único do artigo 

terceiro da Lei de planejamento familiar, ao inserir o atendimento pré-natal e a 

assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato como atividades básicas do 

programa de atenção integral à saúde. 

Existem outros projetos que, contudo, não apresentam um atendimento 

direcionado à saúde reprodutiva, mas tão somente nos cuidados da saúde em geral, 

a exemplo do que ocorre com o chamado “Programa Saúde Presente” que objetiva 

ações nos Cuidados Primários de Saúde, na prevenção de doenças, sem, contudo, 

ser um trabalho especificadamente voltado para o controle e prevenção de doenças 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
191 Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Disponível em 
 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=2645190. Acesso em 15.out.2012. 
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sexualmente transmissíveis ou do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do 
 

câncer de pênis. 
 

Isto porque, nada obstante o artigo terceiro da lei de planejamento 

familiar apresentar um rol exemplificativo de medidas que devam ser adotadas pelo 

SUS, devem estas ações serem voltadas para a saúde reprodutiva, ou seja, deve ter 

alguma ligação com a prevenção, ou controle de doenças sexualmente 

transmissíveis, tratamentos que promovam o acesso a métodos que proporcionem a 

reprodução, dentre outros. 

É importante mencionar que quando se fala em planejamento familiar, 

deve ser assegurado o acesso à informações a respeito do assunto. 

Por mais que a Administração Pública brasileira, de forma geral, ainda 

tenha um posicionamento no sentido de não atribuir responsabilidade à 

Administração Pública quanto ao custeio de tratamentos, em especial o de 

reprodução medicamente assistida, por ser muito eficaz nos resultados pretendidos, 

deve ser feito um trabalho de conscientização a respeito da possibilidade de 

tratamentos alternativos, dos riscos e até mesmo da necessidade, deixando para a 

pessoa tomar a decisão final em relação a opção a ser escolhida.192 

Deve ser realizado também um trabalho de fiscalização das clínicas e 

profissionais que oferecem este tipo de tratamento de reprodução assistida para que 

o objetivo maior destas clínicas não seja o lucro decorrente da oferta de realização 

do sonho de constituir uma família, sonho este que por muitas vezes se torna 

frustrado. 

É fato que o custo dos tratamentos de reprodução assistida é alto e 

que isso gera um impacto financeiro tremendo nos cofres públicos. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
192 Neste sentido dispõe os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 9263/96: 
 

Art. 4º: O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de 
acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade. 
Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, com 
ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde 
reprodutiva. 
Art. 5º - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber, às 
instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, 
educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. 
Art. 6º As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições públicas e privadas, 
filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas de funcionamento e mecanismos de 
fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde. 
Parágrafo único - Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as normas gerais 
de planejamento familiar. 
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Além disso, deve ser respeitado o principio da igualdade constitucional, 
 

e permitir que apenas parcela da população, que geralmente é constituída por 

pessoas que possuem condições financeiras para implementar este tipo de 

tratamento, ou aquelas que tenham conhecimento dos seus direitos e busquem o 

custeio destes tratamentos, ainda que judicialmente. 

Portanto, beneficiar um determinado grupo em detrimento do outro 

seria até mesmo inconstitucional e, portanto, tem que ser vedada esta exclusão. 

Fala-se nisso, pois, grande parte das pessoas sequer tem 

conhecimento da existência destes tratamentos médicos de reprodução assistida e 

assim, não conseguem concretizar o planejamento familiar. 

Diante disso, faz-se necessário, inicialmente, a transformação, em lei, 

dos projetos de lei que estão em tramitação no Legislativo, já que o Brasil é o único 

país que permite a realização de tratamentos de reprodução assistida sem que haja 

uma legislação especifica regulamentando o tema, mas tão somente uma Resolução 

do Conselho Federal de Medicina. 

Concomitantemente, deve ser realizado um procedimento de 

conscientização dos meios de se fazer o planejamento familiar, dos riscos e 

conseqüências, bem como indicações de formas alternativas, tal como a adoção, 

que ainda é um procedimento muito burocrático e que gera insegurança por parte 

dos casais que pretendem adotar uma criança, sendo certo que isto também deveria 

ser revisto. 

O parto humanizado acima mencionado, ao ser abordado o Programa 

Cegonha Carioca, é um exemplo de que as ações governamentais no sentido de 

trabalhar esta conscientização, dão certo, e alcançam a todas as classes sociais. 

Faz-se necessária ainda uma fiscalização rígida junto às clínicas que 

oferecem os tratamentos de reprodução medicamente assistida, o que também 

engloba os consultórios médicos.193 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
193 Isto porque o homem sempre teve medo da morte, a qual apresentava uma carga mítica, sendo 
que o ser humano sempre buscou formas de diminuir suas angustias em relação à sua finitude. Aí 
entra o papel do médico, que tem o “poder” de prolongar a vida por meio de seus conhecimentos 
científico. 
BELLATO, Roseney. DE CARVALHO, Emilia Campos. O Jogo Existencial e a Ritualização da Morte. 
Revista Latino-Americana de Enfermagem 2005 janeiro-fevereiro; 13(1):99-104 
Assim, quase tudo o que um médico fala é, em regra, tido como uma verdade quase que absoluta e 
incontestável. Daí o maior perigo da ausência de uma fiscalização dos profissionais que prometem 
tratamentos que são caros e que a pessoa faz de tudo para conseguir pagá-los, diante da recusa do 
Estado em custeá-los. 
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Ainda assim, deve o Poder Judiciário contar com a ajuda de 
 

profissionais elucidados para lhes auxiliarem nas suas decisões, além de terem que 

ser realizadas palestras e cursos para esclarecimentos, uma vez que o julgador, em 

regra, já tem uma opinião a respeito de um determinado tema, que pode ser 

influenciado por situações pelas quais ele tenha passado ou, simplesmente, 

presenciado. 

Com estas medidas, o julgador poderá proferir decisões neutras, porém, 

de forma consciente e de acordo com os mandamentos constitucionais. 

De fato, tem havido um aumento no número de ações ajuizadas com o 

intuito de obter a tutela jurisdicional favorável no sentido de obrigar o Estado a 

promover ou patrocinar tratamentos de reprodução assistida, o que deve ser 

minuciosamente analisado no capítulo que se segue. 
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4. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE REPRODUTIVA E A 
LEGITIMIDADE DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE REPRODUTIVA. 
4.1 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE REPRODUTIVA E A EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
 
 
 

Antes de adentramos propriamente no tema da judicialização, faz-se 

necessário passar pelo estudo do Direito, da Moral e da Justiça, já que a 

judicialização em especial a da saúde reprodutiva, é uma forma de promover a 

justiça. 

Eusébio Fernandes194 trata em seu texto a relação existente entre o 

Direito e a Moral, afirmando que não há um conceito único de Direito e que esse 

pode ser visto sob três aspectos. 

O primeiro aspecto trata o Direito como um conjunto de normas. Este 

seria o Direito objetivo e que se trata de um elo estrito que separa as diferenças 

entre as regras sociais e as normas morais das normas de conduta obrigatórias e 

respaldadas por um mecanismo de coação socialmente organizado. 

Já o segundo trata o Direito como uma faculdade, traduzindo o Direito 

subjetivo, que trata o Direito como conjunto de normas de conduta e de organização, 

que constituem uma unidade que regulamenta as relações fundamentais para a 

convivência em determinado grupo social, como as relações familiares, econômicas, 

relações superiores de poder (relações políticas). Regulamenta o modo e as formas 

com as quais o grupo social reage contra a violação das normas, estabelecendo 

sanções para estes casos. 

O terceiro aspecto apresentado por Eusébio trata o Direito como o 

estudo da realidade jurídica por possuir uma estreita conexão entre a força e o 

Direito por ela regulado. Há, portanto, uma relação Direito – Poder Soberano do 

Estado. 

Em relação ao Direito e a moral, Hans Kelsen195 escreve que ao lado 

das normas jurídicas, porém, há outras normas que regulam a conduta dos homens 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
194 FERNANDEZ, Eusébio. Obra citada, p. 20-25. 
 
195 KELSEN, Hans. Obra citada, p. 67 
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entre si, isto é, normas sociais, e a ciência jurídica não é, portanto, a única disciplina 
 

dirigida ao conhecimento e à descrição das normas sociais. 
 

O jurista afirma ainda que essas outras normas sociais podem ser 

abrangidas sob a designação de Moral e a disciplina dirigida ao seu conhecimento e 

descrição pode ser designada como ética. 

Portanto, constata-se que para Kelsen, a norma social se ramifica na 

norma moral e na norma jurídica. 

H. L. A. Hart afirma que não é necessário chegar ao ponto de ter que 

fazer uma avaliação das diversas teorias que concebem a existência de uma relação 

entre o Direito e a moral. Basta separar e identificar alguns problemas que se 

resumem em distinguir, dentro da esfera geral da moral, a idéia específica de justiça 

das características especiais que explicam a sua íntima ligação com o Direito.196 

Outro problema a ser analisado se relaciona com as características que 

distinguem as normas e os princípios morais não apenas das normas jurídicas, mas 

também de todas as outras formas de norma social ou padrões de conduta. 

No que tange a ideia de justiça, pode-se afirmar que esta não é 

definida juridicamente e exige uma reflexão ética e moral. Na verdade, a justiça é 

uma categoria da moral. 

Na categoria do Justo, a justiça é moral como qualquer ordenamento 

jurídico legítimo. 

Portanto, o que seria considerado justo ou injusto? 
 

H. L. A. Hart 197 menciona que os termos “justo” ou “injusto” são 

frequentemente utilizados pelos juristas para louvar ou condenar o direito ou a sua 

aplicação. 

Eusébio Fernandez198 discute o tema relacionado a teoria da justiça, 

abordando o pensamento de diversos juristas. Ele menciona que segundo 

Fernández Galiano a dificuldade da Teoria da Justiça decorre do seu caráter 

intersubjetivo e não do reconhecimento da mesma noção de justiça, enquanto que 

para Alf Ross a Justiça não é um guia para o legislador; não se consegue ter uma 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
196 HART, H. L. A. Obra citada, p. 203. 
 
197 HART, H. L. A. Idem, p. 204 
 
198 FERNANDEZ, Eusébio. Obra citada, p. 30-44 
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discussão racional com que apela à Justiça e que os termos “justo”e “injusto” 
 

possuem um significado emotivo. 
 

Invocar a Justiça implica em utilizar um postulado absoluto. 
 

No sentido de se alcançar a justiça, pode-se fazer um paralelo com a 

judicialização, que é considerado um fenômeno que indica os efeitos da expansão 

da atuação do Julgador, em uma sociedade democrática, na tomada de decisões 

frente às omissões legislativas 

No que tange ao direito social fundamental à saúde, a judicialização 

vem ganhando espaço frente a ausência de definição e abrangência de um conceito 

de saúde. 

Ana Paula de Barcellos199 afirma que 
 
 
 

falar de eficácia positiva ou simétrica do mínimo existencial na área de 
saúde significa dizer que há um conjunto de prestações de saúde exigíveis 
diante do Judiciário por força e em conseqüência da Constituição. Mais que 
isso, tal afirmação significa que os poderes constituídos estão obrigados a 
colocar à disposição das pessoas tais prestações, seja qual for o plano de 
governo ou a orientação política do grupo que, a cada momento, estiver no 
poder. 

 
 

O Estado, latu sensu200, tem o dever de garantir e assegurar o acesso 

à saúde através do fornecimento de medicamentos ou do custeio de tratamentos 

médicos. Este é o papel do Estado Social. 

Contudo, tem-se observado a inércia ou a negativa do Poder Público 

em garantir o acesso, da coletividade, ao direito à saúde reprodutiva, que como já 

visto anteriormente, é um direito fundamental constitucionalmente assegurado. 

Neste ponto, cabe ao Poder Judiciário assegurar os direitos supramencionados 

como uma garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito, sem que com 

isso incorra na ofensa ao princípio da Separação dos Poderes por se tratar de um 

controle de legalidade. 

Em verdade, o que se tem verificado é que a Administração sempre 
 

alega ter mais necessidades a atender do que recursos que dispõe e, por isso, tem 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
199 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O Principio da 
Dignidade da Pessoa Humana. p. 272. 
 
200 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; 
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que estabelecer prioridades. Daí tem-se a chamada “Reserva do Possível” que, 
 

contudo, não pode ser utilizada indiscriminadamente. 
 

Entretanto, em contraposição à “Reserva do Possível”, existe o 

“Mínimo Existencial”, que abrange o necessário para que se tenha uma vida digna. 

Deverá ser feita uma ponderação dos interesses para solucionar conflitos da mesma 

hierarquia legal. 

É importante salientar que a Administração tem a função de 

implementar políticas públicas e o Judiciário deve fiscalizar essa atuação Estatal, 

sendo certo que o não cumprimento injustificado do dever da administração em 

implementar estas políticas de governo enseja o controle judicial. 

Existem, dentro do tema escolhido, diversas hipóteses comuns de 

acontecer em relação à recusa do fornecimento de medicamento e/ ou tratamentos. 

Se há recusa no custeio de tratamento de doenças que causam risco 

de vida, como no caso de uma pessoa que não dispõe de recursos e é portadora de 

hepatite C201, muito mais nos casos de custeio de tratamentos que assegurem o 

direito à saúde reprodutiva. 

Em ambos os casos, hepatite C e tratamentos ligados à saúde 

reprodutiva, o tratamento é custoso e o requerente acaba por não ter o tratamento 

adequado ao enfermo por este não ter recursos financeiros e diante da recusa do 

Estado a custear o seu tratamento. 

Nestes casos, não haverá outro meio para o pretendente, que não seja 

através do Poder Judiciário, para poder ter garantido o seu tratamento. 

É importante mencionar ainda que, atualmente, a questão levantada 

está se direcionando para o posicionamento de que o direito coletivo a saúde é um 

direito fundamental e, por isso, deve ser assegurado pela Administração Pública e 

viabilizado pelos operadores do Direito, como forma de manutenção do Estado 

democrático de direito. 

A jurisprudência tem se direcionado no sentido de possibilitar o recurso 

ao Judiciário para poder obter tanto os medicamentos quanto os tratamentos das 

enfermidades. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
201 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 992811 / SP. Min. Relator: Luiz Fux. 
 

Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 18.nov.2008. Data da Publicação / fonte: DJe 
15.dez.2008. Disponível em http://www.stj.jus.br. 
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Todavia, ainda é imatura a leitura feita do texto constitucional em 
 

relação à saúde reprodutiva, que tal como visto no capítulo anterior é um direito 

fundamental, que, contudo, verifica-se ser preterido em relação a concessão de 

tutela jurisdicional favorável para o tratamento de doenças que causem o risco de 

morte. 

Por conseguinte, devem ser verificadas as políticas públicas já 

existentes e a sua efetividade na proteção ao direito da saúde coletiva, sem deixar 

de tratar das desigualdades sociais existentes que acabam por excluir aqueles que 

pertencem às classes mais baixas e desinformadas. 

Não menos importante é a questão atinente ao manejo dos 

instrumentos processuais existentes no Brasil e a do efeito da coisa julgada nas 

decisões no que diz respeito às ações individuais que tenham como objeto o custeio 

de tratamentos de reprodução medicamente assistida, como forma de garantir o 

direito à igualdade. 

Trata-se de um direito coletivo que acaba por ser assegurado somente 

àqueles que tenham o acesso às informações que possibilitem o seu acesso à 

justiça. Muitas pessoas não sabem nem da existência da Defensoria Pública, que é 

uma instituição relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro e que, 

portanto, acabam sendo tolhidas do exercício do direito à saúde. 

Ainda com a ausência de informações à determinados grupos sociais a 

respeito dos seus direitos, é inegável que, por outro lado, esteja havendo um 

movimento no sentido de busca pela efetivação dos direitos fundamentais por parte 

daqueles que os tenha sido violados. 

Por conseguinte, tem havido uma crescente procura pela tutela 

jurisdicional favorável, ensejando um ativismo judicial, especialmente, em relação às 

políticas públicas de saúde. 

Destarte, é de extrema importância estudar este aumento do número 

de demandas judiciais, o exercício desta atividade jurisdicional, que acaba sendo a 

única forma de assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde reprodutiva, 

bem como o posicionamento que tem sido adotado por alguns Tribunais de Justiça 

brasileiros. 
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4.1.1 O crescimento das demandas judiciais e o exercício da atividade 
jurisdicional na busca pela efetivação do direito fundamental à saúde reprodutiva 
 
 
 
 

Tendo em vista a crescente busca pela tutela jurisdicional como forma 

de efetivar o exercício do direito fundamental à saúde reprodutiva, faz-se necessário 

analisar o fenômeno do ativismo judicial, que é uma consequência do ajuizamento 

destas demandas em decorrência da inércia, tanto do Poder Legislativo, quanto do 

Executivo. 

Este ativismo judicial decorre do preceito constitucional do artigo 5º, 

inciso XXXV da CRFB, ao dispor que a lei não excluirá da apreciação judicial lesão 

ou ameaça de direito. 

Portanto, o julgador não poderá deixar de decidir uma questão que 

verse a respeito de um direito constitucional fundamental diante da ausência de uma 

norma legislativa quanto de uma política pública. 

No caso do projeto parental, o legislador ordinário brasileiro apenas 

editou algumas leis que estão longe de esgotar o tema, sendo que em relação a 

reprodução medicamente assistida, que é uma das formas de viabilização da saúde 

reprodutiva, que se insere no projeto parental e que está sendo objeto de estudo 

deste trabalho, sequer existe uma lei especifica, o que foi feito através de um ato 

administrativo do Conselho Federal de Medicina através da Resolução 1957/10. 

Portanto, é inequívoca a omissão do legislador a respeito de um tema 

tão importante como este. 

Contudo, nos dizeres de Luis Roberto Barroso, a simples inércia, o 

mero não fazer por parte do legislador não significa que se esteja diante de uma 

omissão inconstitucional.202 

O jurista acrescenta ainda que a omissão legislativa, para ser 

considerada inconstitucional, deve ocorrer quando há um mandamento 

constitucional no sentido de que o legislador atue positivamente, criando uma norma 

legal, sob pena de configurar inconstitucionalidade por omissão. 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
202 BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: 
 

Saraiva, 2008. p. 33. 
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Ocorre que no presente caso, há um mandamento constitucional, no 

artigo 197,203 que determina a edição de norma regulamentadora das ações e 

serviços de saúde. 

Portanto, há uma inconstitucionalidade por omissão do legislador 

ordinário e, por conseguinte, diante do principio da legalidade, o Executivo acaba se 

imiscuindo da obrigação de adotar políticas públicas de saúde em relação a este 

tema especifico. 

Logo, não pode a pessoa deixar de ter seu direito constitucional 

efetivado devido à inércia do Poder Público. 

Nada obstante a possibilidade de indeferimento do pedido, a única 

medida que acaba sendo efetiva, é o ajuizamento de demanda judicial, o que vem 

ocorrendo de forma crescente na busca pela saúde reprodutiva. 

Fala-se em possibilidade de indeferimento do pedido tendo em vista a 

já mencionada imaturidade de alguns julgadores em relação ao tema, vez que 

acabam apenas deferindo as tutelas pleiteadas quando há grave risco de morte por 

parte daquele que pleiteia o custeio de tratamento médico, o que não costuma 

ocorrer nos casos de saúde reprodutiva. 

Desta forma, se verifica que, ao deferir um pedido no sentido de obrigar 

o Estado a custear tratamentos que viabilizem a saúde reprodutiva, o Estado Juiz 

acaba interferindo na atuação do Estado Administração, ensejando o chamado 

ativismo judicial, que será visto a seguir. 
 
 
 
 

4.1.2 A Judicialização das políticas públicas de saúde reprodutiva 
 
 
 
 

Antes de adentrar no assunto da judicialização propriamente dito, faz-

se necessário mencionar que as políticas públicas, nos dizeres de Cláudio 

Gonçalves, são o instrumento de efetivação de decisões ordinárias de governo, 

sendo que se diferenciam dos princípios constitucionais os quais harmonizam as 

características básicas do Estado e estipulam os direitos fundamentais dos cidadãos, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
203 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

197: São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurid́ica de direito privado. 
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definindo, para as futuras gerações, um ambiente institucional e os limiares às 

decisões do governo.204 

Portanto, verifica-se que é através da implementação das políticas 

públicas que o administrador público efetiva os mandamentos constitucionais, 

respeitando o principio da legalidade estrita, muito embora deixa a desejar, no que 

pertine a consolidação destas conquistas sociais outorgadas pela Carta de 1988. 

Por conseguinte, diversas demandas judiciais são ajuizadas na 

tentativa de compelir o administrador, assim como o legislador ordinário, a adotar 

medidas, de sua competência, que sejam asseguradoras dos direitos fundamentais, 

em especial, do direito à saúde reprodutiva. 

Destarte, tendo em vista a necessidade de uma atuação positiva do 

julgador no sentido de garantir o exercício do direito à saúde reprodutiva, faz-se 

necessário o estudo desta atuação do Estado Juiz, que passou a ser denominada 

judicialização, a qual decorre de uma determinação constitucional de atuação do 

Juiz nas funções típicas dos outros Poderes, no caso de sua omissão, para 

assegurar a efetivação de uma garantia fundamental. 

Não se deve confundir o fenômeno da judicialização com o ativismo 

judicial. 

Isto porque o ativismo consiste em uma atitude proativa do julgador de 

forma a interferir nas opções políticas do Legislativo e do Executivo.205 

No mesmo momento Paganelli afirma que este movimento é 

relativamente recente no ordenamento jurídico (pós século XX), fugindo da 

concepção conservadora do principio da separação dos Poderes, que não admite a 

interferência de um Poder em relação ao outro. 

Contudo, com o instituto dos freios e contrapesos (checks and 

balances do Direito norte americano), esta interferência faz-se necessária como 

forma de assegurar o cumprimento dos preceitos fundamentais insertos na Carta 

Magna. 

Segundo Luis Roberto Barroso, 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
204 COUTO, Cláudio Gonçalves. Constituição, competição e políticas públicas. Lua Nova. 2005, n.65, 
p. 103. ISSN 0102-6445. Disponível em www.scielo.br. Acesso em 12.mar.2012. 
 
205 PAGANELLI, Celso Jefferson Messias; IGNACIO JUNIOR, José Antonio Gomes; SIMÕES, 
Alexandre Gazetta. Ativismo Judicial: Paradigmas Atuais. 1. Ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 
132. 
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A Supremacia da Constituição e a missão atribuída ao Judiciário na sua 
defesa têm um papel de destaque no sistema geral de freios e contrapesos 
concebidos pelo constitucionalismo moderno como forma de conter o poder. 
É que, através da conjugação desses dois mecanismos, retira-se do jogo 
político do dia a dia e, pois, das eventuais maiorias eleitorais, valores e 
direitos que ficam protegidos pela rigidez constitucional e pelas limitações 
materiais ao poder de reforma da constituição.206 

 
 

Além disso, atualmente é atribuída ao Judiciário a incumbência de 

interpretar a lei para poder aplicá-la de acordo com a vontade do povo, que tem a 

sua vontade representada pelo legislador por ele eleito de forma democrática. 

Ocorre que há uma linha tênue que pode mascarar a criação de normas utilizando-

se da interpretação. 207 

Destarte, se por um lado o magistrado não pode criar o direito, em 

contra-partida tem que interpretar a norma para aplicá-la no caso concreto, tendo 

que se valer de uma interpretação sistemática e conforme a Constituição da 

República. 

Uma outra questão que merece ser mencionada diz respeito a uma 

evolução nos julgamentos dos casos concretos por parte dos magistrados, que tem 

considerado a opinião pública nas suas decisões. 

Parece que desta forma o Judiciário deixa de decidir apenas conforme 

a Constituição, passando também a decidir levando em conta a vontade das 

pessoas que, diferentemente do que ocorre com os Poderes Legislativo e Executivo, 

não há um sufrágio universal. 

Desta forma, o STF sufraga a opinião pública, a vontade do povo que 

está na Constituição, sendo que uma das formas de se aferir a opinião pública é 

através das audiências públicas, sendo que, ao atender reivindicações ou demandas 

populo-sociais, por vezes a Suprema Corte deixa de julgar por princípios e passa a 

julgar por políticas.208 

Isto porque 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
206 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 167. 
 
207 DOEHRING, Karl. Teoria do Estado. Trad. Gustavo Castro Alves Araújo. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008. p.285. 
 
208 STRECK, Lenio Streck. O Supremo, o contramajoritarismo e o “Pomo de ouro”. Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2012-jul-12/senso-incomum-stf-contramajoritarismo-pomo-ouro. Acesso em 
08.ago.12. 
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o direito tem o papel de limitar a política em prol dos direitos das minorias, 
definindo o limite das decisões contramajoritárias. O direito é 
essencialmente político se o considerarmos como um empreendimento 
público. Daí política ou político, no sentido daquilo que é da polis, é 
sinônimo de público, de res publica.209 

 
 

No caso das políticas públicas de saúde, em especial a saúde 
 

reprodutiva, cabe ao Judiciário, diante da ausência ou ineficácia de políticas públicas, 

assegurar o exercício deste direito fundamental. 

Ocorre que diante desta atuação proativa do julgador, inúmeras 

demandas são ajuizadas, o que gera um abarrotamento e conseqüências tais como 

a morosidade nos andamentos de processos judiciais. 

Segundo Lenio Streck, ao invés de haver uma mobilização social, 

como por exemplo, no sentido de realizar pressões políticas ou criação de 

organizações, tem havido uma judicialização excessiva, sendo que muitas vezes o 

julgador acaba usurpando sua função julgadora.210 

Portanto, uma medida que seria muito mais efetiva e que alcançaria a 

todas as pessoas, de forma isonômica, seria a mobilização social no sentido de 

compelir o Estado a criar regras para os casos determinados pela Constituição 

Federal, tal como no caso da saúde reprodutiva, além de terem que ser 

implementadas políticas públicas de saúde, em especial, a reprodutiva. 

Além disso, segundo Mauricio Caldas Lopes, devem haver limites de 

extensão do provimento judicial positivo na concretização do direito à saúde, o que, 

certamente, inclui a saúde reprodutiva.211 

Estes limites são, além da própria interpretação constitucional, a 

mutualidade, a reserva do possível bem como a proibição de excesso e a 

proporcionalidade, sendo que no primeiro caso – mutualidade – o aplicador deve, ao 

aplicar uma determinação legal, deve levar em conta que aquela garantia se estende 

à todas as pessoas e que, por isso, deve ser escolhido um tratamento, ou um 

medicamento que atenda à necessidade do beneficiário, mas que também não 

impossibilite o acesso àquele tratamento ou ao medicamento pelas demais pessoas. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
209 STRECK, Lenio Luiz. O Supremo, o contramajoritarismo e o “Pomo de ouro”. 
 
210 STRECK, Lenio Luiz. O Supremo, o contramajoritarismo e o “Pomo de ouro”. 
 
211 LOPES, Mauricio Caldas. Judicialização da Saúde. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p.129. 
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Já no caso da reserva do possível, esta decorre de uma limitação dos 
 

recursos existentes que, contudo, não pode desviar a finalidade da arrecadação de 

recursos públicos, que devem, justamente, ser destinados à promoção das políticas 

públicas determinadas pelo legislador constituinte. 

No que se refere a proibição de excesso e a proporcionalidade, este 

principio decorre da inevitável necessidade de se restringir um direito em detrimento 

do outro, como já foi visto anteriormente ao ser tratada a questão da ponderação. 

Ocorre que diante das inúmeras demandas que são ajuizadas na 

busca pela efetivação do direito fundamental à saúde reprodutiva pelo Estado e 

tendo em vista o principio da livre convicção, fundamentada, do julgador, são 

proferidas decisões que ainda estão longe de serem pacificadas no Tribunais de 

Justiça, conforme se verá a seguir. 
 
 
 
 

4.1.3 Um breve estudo a respeito de algumas das decisões jurisprudenciais nas 
demandas judiciais relacionadas ao pedido de custeio, dos tratamentos para os 
casos de infertilidade, pela Administração Pública 
 
 
 
 

Diante da importância e da polêmica do tema abordado no presente 

trabalho e tendo em vista o crescente ajuizamento de demandas judiciais na busca 

por tratamentos que assegurem o exercício do direito à saúde reprodutiva, faz-se 

necessário analisar algumas importantes decisões jurisprudenciais nos Tribunais de 

Justiça dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 

Sul, no período dos anos de 2006 à 2012, sendo que ao final deste capítulo será 

apresentada uma tabela demonstrativa destas decisões. 

Inicialmente serão apresentados os argumentos dos Tribunais de 

Justiça acima mencionados para, posteriormente, serem tecidas algumas 

considerações a respeito das mesmas. 

Na pesquisa realizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, foi analisado um universo de 05 (cinco) decisões.212 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
212     BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível 4302167- 
 

90.2007.8.13.0024. Des. Relator Darcio Lopardi. Quarta Câmara Cível. DJ: 17.abr.2009. 
 

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível 0490422-53.2006.8.13.0439. 
Des. Relator Brandão Teixeira. Segunda Câmara Cível. DJ: 16.set.2009. 
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Diante destas decisões, pôde ser verificado que todas foram no sentido 
 

de requerer tão somente o fornecimento de medicamentos para tratamento de 

infertilidade. Contudo, o Tribunal mineiro indeferiu, todos os pedidos, utilizando-se 

dos seguintes argumentos: 

- Não se pode impor ao Poder Público a obrigação de custear o 

tratamento de fertilização in vitro; 

- Diante da escassez de recursos públicos, devem ser 

estabelecidas prioridades a serem atendidas pelo Poder Público no que se refere ao 

fornecimento de medicamentos para a realização da fertilização in vitro; 

- Não há obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos de 

alto custo para o tratamento de fertilização in vitro por não envolver riscos à vida do 

paciente; 

- É reconhecida a proteção constitucional do direito à 

maternidade. Contudo, o não fornecimento de medicamentos para o tratamento de 

infertilidade não apresenta risco à saúde ou ofensa à vida daquele que o pleiteia; 

- Não se justifica determinar que o Estado custeie um 

medicamento, de alto custo, para a realização de indução à ovulação por não 

envolver hipótese de agravamento de doença ou de risco de morte. 

Já no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dentro de um rol 
de 11 (onze) acórdãos, 07 (sete) são no sentido de pleitear o custeio do tratamento 

de inseminação artificial pelo Estado213, enquanto que 04 (quatro) são no sentido de 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível 0439373-34.2009.8.13.0514. 
Des. Relator Antonio Sérvulo. Sexta Câmara Cível. DJ: 05.fev.2010 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agravo de Instrumento 5221993-
34.2009.8.13.0145. Des. Relator Maria Elza. Terceira Câmara Cível. DJ: 03.mar.2010 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Embargos Infringentes 0490422-
53.2006.8.13.0439. Des. Relator Carreira Machado. Quinta Câmara Cível. DJ: 02.jun.2010 
 
213 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 005359-
16.2006.8.19.0001. Des. Relator Fernando Foch de Lemos. Terceira Câmara Cível. DJ: 20.mai.2008. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 0009562-
19.2009.8.19.0000. Dês. Relator Marcos Alcino A Torres. Décima Nona Câmara Cível. DJ: 
16.abr.2009. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 0066615-
21.2010.8.19.0000. Dês. Relator Renata Machado Cotta. Terceira Câmara Cível. DJ: 17.dez.2010. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 0040846-
11.2010.8.19.0000. Des. Relator Fabio Dutra. Primeira Câmara Cível. DJ: 21.dez.2010. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0048701-
38.2010.8.19.0001. Des. Relator Paulo Mauricio Pereira. Quarta Câmara Cível. DJ: 02.fev.2011. 
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buscar que o Estado forneça os medicamentos necessários ao tratamento indicado 

para que haja uma gestação.214 

No entanto, de todas estas decisões, apenas duas foram no sentido de 

reconhecer que o Estado tem o dever de fornecer medicamentos, sendo certo que 

nas duas decisões, os pedidos eram apenas em relação aos medicamentos, e não 

ao procedimento de inseminação artificial.215 

A seguir, serão analisadas as justificativas utilizadas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, que foram no sentido de negar o pedido de 

custeio do tratamento de inseminação artificial e fornecimento de medicamentos 

foram os seguintes: 

No primeiro caso, de custeio do tratamento de inseminação artificial, os 

argumentos são os seguintes: 

- A inseminação artificial para fins de reprodução assistida deve 

ser utilizada de forma subsidiária, como auxilio na solução de problemas de 

infertilidade humana; 

- O tratamento de inseminação artificial exige sofisticado aparato 

técnico operacional e especialização médica, o que beneficiaria apenas parcela 

reduzida da população; 

- O planejamento familiar, embora previsto na Constituição da 

República, não possui status de direito fundamental de aplicabilidade imediata, 

sendo norma de conteúdo programático. 

- Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo avaliar o momento 

mais adequado à implementação das políticas públicas. 

- O tratamento de fertilização in vitro não é tido como medida 

emergencial para salvar a vida do requerente; 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
214 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0024323- 
 

86.2008.8.19.0001. Dês. Relator: Teresa Castro Neves. Quinta Câmara Cível. DJ: 28.abr.2009. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0144141-
37.2005.8.19.0001. Dês Relator Teresa Castro Neves. Sexta Câmara Cível. DJ: 28.abr.2009. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0172848-
44.2007.8.19.0001. Dês. Relator: Maldonado de Carvalho. Primeira Câmara Cível. DJ: 27.jul.2010. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 0042601- 
70.2010.8.19.0000. Dês. Relator Cleber Ghelfenstein. Décima Quarta Câmara Cível. DJ: 25.nov.2010. 
 
215 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0024323-
86.2008.8.19.0001. Dês. Relator: Teresa Castro Neves. Quinta Câmara Cível. DJ: 28.abr.2009. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0144141-
37.2005.8.19.0001. Dês Relator Teresa Castro Neves. Sexta Câmara Cível. DJ: 28.abr.2009. 
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- O direito ao planejamento familiar não está inserido no mínimo 
 

existencial; 
 

Já nos casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos, as 

decisões, desfavoráveis, utilizaram-se dos seguintes argumentos: 

- Reconhecer o direito ao planejamento familiar como um direito 

à saúde, é elasticizar em demasia o conceito de saúde; 

- Os medicamentos pleiteados, que seriam para uso no 

tratamento de infertilidade, e que não integram nenhum rol especifico de 

medicamentos da esfera pública não devem ser obrigatoriamente custeados pelo 

Estado. 

Já as duas decisões que foram favoráveis no sentido de entender que 

os medicamentos para fertilização in vitro devem ser fornecidos, gratuitamente, pelo 

Poder Público, se utilizaram do seguinte argumento: 

- Os direitos à vida, à saúde, à família e ao planejamento familiar, 

bem como o principio da dignidade da pessoa humana devem ser assegurados pelo 

Estado. 

- O fornecimento gratuito de medicamentos é assegurado pela 

Constituição da República de 1988. 

Já no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em um universo de 

05 (cinco) decisões proferidas nos processos em que há o pedido de fornecimento 

de medicamento para os tratamentos de infertilidade, no sentido de determinar que o 

Estado os forneça para pessoas acometidas pelo problema de infertilidade, todos os 

pedidos foram deferidos.216 

Os argumentos favoráveis utilizados pelo Tribunal de Justiça paulista 

possuem os seguintes fundamentos: 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
216 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 0459954-63.2010.8.26.0000. 
 

Des. Relator: Magalhães Coelho. Terceira Câmara de Direito Público. DJ: 19.jan.2011 
 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 0518861-31.2010.8.26.0000. 
Des. Relator: Paulo Dimas Mascaretti. Oitava Câmara de Direito Público. DJ: 02.fev.2011. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível em Ação Civil Pública 0007712-
87.2009.8.26.0596. Des. Relator: Rebouç as de Carvalho. Nona Câmara de Direito Público. DJ: 
05.abr.2011. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 0110430-16.2007.8.26.0053. 
Des. Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez. Décima Câmara de Direito Público. DJ: 05.abr.2011. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 
0459954-63.2010.8.26.0000. Des. Relator: Camargo Pereira. Terceira Câmara de Direito Público. DJ: 
14.fev.2012. 
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- Cabe ao Sistema Único de saúde do Estado promover a 
 

assistência clinica integral consoante disposição dos artigos 196 da Constituição da 

República e 219 da Estadual. 

- Se os medicamentos e insumos existem no mercado nacional, 

devem ser fornecidos para assegurar a sobrevivência e a qualidade de vida do 

paciente, o acesso a eles não pode ser negado ou adiado, sem prejuízo da 

substituição por outros similares, ou genéricos, que sejam indicados para o mesmo 

mal e que o serviço público tenha à disposição. 

- Fornecer medicamento para o tratamento de infertilidade é uma 

forma de garantir o direito à vida e à saúde. 

- O livre exercício da sexualidade e da reprodução humana 

assistida pertencem ao rol de direitos civis e políticos constitucionalmente 

assegurados. 

- Se a saúde constitui-se, de um lado, direito público subjetivo do 

cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie 

obstáculos à provisão dos medicamentos de que a autora necessita para se 

submeter ao tratamento que lhe foi prescrito de fertilização humana. 

Contudo, quando se trata do custeio do tratamento, através da 

utilização de técnica de reprodução assistida, pela Administração Pública, a decisão 

deste Tribunal de Justiça foi no sentido de negar o tratamento tendo se baseado nos 

seguintes argumentos217: 

- Não há risco à sua saúde ou à sua vida, nem é portadora de 

doença propriamente dita, considerando que a infertilidade assim não se classifica. 

- o direito à saúde não implica atendimento a toda e qualquer 

situação individual, não é um direito ilimitado. 

No que tange às decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

foi pesquisado um universo de 07 (sete) decisões. 

Destas sete decisões, quatro foram no sentido de negar o pedido de 
fornecimento de medicamentos, sendo estas proferidas nos períodos entre os anos 

de 2008 a 2010.218 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
217 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 
 

0002342-63.2010.8.26.0024. Des. Relator: Rui Stoco. Câmara Cível. Quarta Câmara de Direito 
Público. DJ: 18.jan.2012. 
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Os argumentos utilizados em todas as quatro decisões denegatórias 
 

foram os seguintes: 
 

- Inexistência de dados a atestar a existência de risco à saúde ou 

à vida do requerente do tratamento; 

- Limitação dos recursos financeiros do Estado; 
 

Contudo, a partir do ano de 2011, verifica-se que as decisões daquele 
Tribunal de Justiça foram no sentido de passar a deferir não apenas o fornecimento 

de medicamentos para tratar a infertilidade,219 mas também o custeio do tratamento 

de fertilização in vitro,220 ou seja, um procedimento que é muito mais caro do que o 

próprio fornecimento de medicamento. 
Já nestes casos, de deferimento, a fundamentação utilizada foi: 

 

- O direito à vida, constitucionalmente assegurado, abrange tanto 

o direito de manter-se vivo quanto o direito de dar a vida e de gerar um ser humano 

-

previamente. 

- 

Não é requisito processual o pedido pela via administrativa feito 
 
 
 

A pretensão de obter o tratamento para fertilização in vitro não 
 

foge do postulado de garantia à saúde, que deve ser assegurado pelo Poder Público. 
 

Diante da apresentação das decisões jurisprudenciais acima 

mencionadas, verifica-se, que o entendimento que prevaleceu nas decisões, dos 

Tribunais de Justiça mineiro e carioca, arroladas no presente trabalho são no sentido 

de que não há obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos ou custeio de 

tratamentos de reprodução medicamente assistida, pelo Estado. 

Enquanto que no Tribunal de Justiça mineiro todas as decisões 
 

apresentadas foram no sentido de negar qualquer dos pedidos – tanto de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
218 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento 70030770283. Des. 
Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl. Quarta Câmara Cível. 03.jul.2009 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento 70025196064. Des. 
Relator: Sandra Brisolara Medeiros. Segunda Câmara Cível. DJ: 22.out.2008. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento 70030940274. Des. 
Relator: Sandra Brisolara Medeiros. Segunda Câmara Cível. DJ: 19.nov.2009 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 70035102748. Des. Relator: 
Ricardo Moreira Lins Pastl. Quarta Câmara Cível. DJ: 20.abr.2010 
 
219 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 70039644265. 
 

Des. Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa. Vigésima Primeira Câmara Cível. DJ: 11.fev.2011. 
 
220 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento 70047263785. Des. 
Relator: Francisco José Moesch. Vigésima Primeira Câmara Cível. DJ: 09.mai.2012 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento 70047323217. Des. 
Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal. Primeira Câmara Cível. DJ: 11.jun.2012. 
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no Tribunal 

 

carioca, a exceção de dois julgamentos da Desembargadora Teresa Castro Neves, 

que admitiu, nos casos em que havia pedido de fornecimento de medicamentos para 

o tratamento de infertilidade, todos os demais julgamentos também foram no sentido 

de negar os pedidos. 

Desta forma, verifica-se que os julgadores dos Tribunais de Justiça dos 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda são muito resistentes em 

reconhecer o direito reprodutivo como um direito fundamental social 

constitucionalmente reconhecido. 

Fala-se “ainda”, pois, como pode ser percebido, há uma tendência, já 

iniciada no Judiciário dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, em 

reconhecer a fundamentalidade do direito à reprodução e, assim sendo, já estão 

trabalhando no sentido de deferir os pedidos de pessoas com problemas de 

infertlidade, o que, em um futuro próximo, espera-se que seja o entendimento 

pacifico dos Tribunais de Justiça e também dos Tribunais Superiores. 

Em relação ao Tribunal de Justiça paulista, nada obstante o universo 

das decisões acima apresentadas ser apenas no sentido de determinar o 

fornecimento de medicamentos, e não o de custeio do tratamento de inseminação 

artificial, ainda assim este Tribunal de Justiça deve ser considerado mais 

progressista em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que 

ainda resiste até mesmo em compelir o Estado a fornecer medicamentos. 

Além disso, pode-se dizer que esta é a tendência que as decisões 

tendem a seguir, como se percebe ao analisar as decisões jurisprudências do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se está passando a admitir esta 

possibilidade. 

Diante dos argumentos favoráveis supra mencionados, todas as 

argumentações contrárias acabam sendo derrubadas. 

Outrossim, se um medicamento possui autorização para ser 

comercializado no Brasil, é porque o Poder Público reconhece a sua eficácia e, 

portanto, deve fornecê-lo com a finalidade de promover o acesso universal e 

igualitário às pessoas hipossuficientes. 

Portanto, não há como negar a realidade pela qual toda a sociedade 

está passando, qual seja, um avanço tecnológico, reconhecido pelo Poder Público, 
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já que é permitida a realização destes tratamentos, e que permite a efetivação do 
 

direito constitucional fundamental à saúde reprodutiva. 
 

Por conseguinte, diversas ações são ajuizadas no sentido de solicitar 

este patrocínio pelo Estado.221 
Desta forma, tendo em vista a crescente tendência das demandas 

judiciais que objetivam tratamentos contra a infertilidade, faz-se necessário analisar 

o exercício da atividade jurisdicional nas políticas públicas de saúde reprodutiva, 

como se verá a seguir. 
 
 
 
 

4.2 O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SAÚDE REPRODUTIVA. 
 
 
 
 

Tendo em vista a inevitável atuação do Poder Judicário no sentido de 

efetivar o exercício dos direitos fundamentais, em especial o da saúde reprodutiva, o 

capítulo em questão visa abordar até que ponto o Poder Judiciário pode interferir na 

promoção das políticas públicas de saúde sem que haja uma usurpação de sua 

função típica, qual seja a atividade jurisdicional. 

Isto porque nos termos do artigo segundo da Constituição da República 

Brasileira222 os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes 

e harmônicos entre si. Esta dita “independência” e “harmonia” são separadas por 

uma “linha tênue”, eis que, por outro lado, temos o principio do checks and balances, 

chamado pelos operadores do direito brasileiro como “principio dos freios e contra-

pesos”, permitindo que o Judiciário realize uma certa interferência nos outros 

Poderes. 

Em se tratando das políticas públicas de saúde, questiona-se quais 

seriam os limites da atuação do poder judiciário em um sistema universal como o 

brasileiro sem que haja uma ofensa ao princípio da soberania popular, já que os 

membros do Judiciário não são eleitos pelo sufrágio universal. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
221 Diga-se “Estado” latu sensu diante da responsabilidade solidária de todos os entes federativos, 
consoante leitura do artigo 196 da Constituição da República. 
 
222 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
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Por conseguinte, como pode o Poder Judiciário interferir nas políticas 
 

públicas de saúde se seus membros não foram eleitos e pelo fato de não possuírem 

uma representação da vontade do povo? 

Para melhor responder às indagações acima mencionadas, primeiro 

será abordada a soberania popular e os direitos fundamentais. Posteriormente, 

serão estudados aspectos importantes do constitucionalismo, da soberania popular, 

da democracia deliberativa, além do neoconstitucionalismo e da legitimidade do 

Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas de saúde reprodutiva, 

finalizando com a abordagem de algumas das conseqüências das decisões judiciais 

e com o apontamento da importância da criação de políticas públicas como forma de 

assegurar a efetivação do direito à saúde reprodutiva. 
 
 
 
 

4.2.1 A soberania popular e os direitos fundamentais 
 
 
 
 

Inicialmente é importante realizar uma abordagem a respeito da 
 

soberania popular uma vez que antes de iniciar o estudo do tema deste capítulo em 

si, ou seja, os limites da atuação do Poder Judiciário no sentido de promover as 

políticas públicas de saúde, deve ser esclarecido que diferentemente dos membros 

dos poderes executivo e legislativo, em que há uma eleição dos candidatos pelo 

povo, os membros do judiciário são escolhidos, em regra, através de provas de 

concurso público223, a exceção de alguns casos como por exemplo a nomeação, 

pelo Presidente da República, dos ministros que compõem o Supremo Tribunal 

Federal224, ou a escolha dos integrantes do quinto constitucional225, ou seja, casos 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
223 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

93: Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-
se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
224 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
101: O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
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em que há uma eleição, porém, não realizada para que o povo, diretamente, escolha 
 

os seus membros. 
 

Isso porque o povo é a origem e o detentor último do poder, exercendo 

ele mesmo o domínio político, tornando mais concreta a soberania popular. A 

democracia deriva da e realiza a soberania popular226. 

É forçoso salientar que o Estado possui prerrogativas que se 

materializam por meio de direitos fundamentais que os próprios cidadãos se 

conferem na medida em que são, ao mesmo tempo, autores e destinatários de todo 

o ordenamento jurídico227. Portanto, podemos afirmar que os cidadãos são, na 

verdade, os verdadeiros titulares do poder político, sendo que os direitos 

fundamentais garantem legitimidade à normatividade estatal, ou seja, as normas 

jurídicas seriam legítimas por efetivarem os direitos fundamentais. 

Deste modo, o que legitima a atuação estatal é a garantia para que 

haja a efetivação dos direitos fundamentais. 

No que se refere aos direitos fundamentais, trataremos especialmente 

da garantia ao direito à saúde, que é um direito social fundamental228 assegurados 

a todos e um dever do Estado229. 
Ocorre que o sistema público de saúde brasileiro tem sido muito 

criticado e objeto de discussões a respeito da necessidade de adoção de medidas 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
225 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
94: Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito 
Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de 
carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. 
Parágrafo único: Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 
Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. 
 
226 BERCOVICI, Gilberto. Obra citada, p. 17. 
 
227 ACKERMAN, Bruce. A Nova Separação dos Poderes. Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2009. p.vii. 
 
228 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 
2010) 
 
229 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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urgentes para torná-lo mais eficaz e possibilitar o acesso às pessoas que 
 

necessitam de algum tratamento médico digno. 
 

Destarte, diante do acima exposto, verifica-se que o Estado está 

obrigado a realizar uma administração, eficaz, dos recursos públicos no sentido de 

garantir o acesso à saúde, bem como a prestação de serviços e o fornecimento de 

medicamentos a enfermos em um sistema público de saúde universal, como o 

brasileiro. 

Outrossim, não basta assegurar o atendimento médico-hospitalar, faz-

se necessário o atendimento digno, sem que as pessoas permaneçam em macas ou 

em cima dos bancos dos hospitais ao invés de estarem acomodadas em leitos. 

Portanto, tem-se verificado uma insatisfatória prestação dos serviços 

públicos de saúde, que pode estar sendo ocasionada pela falta de leitos para 

atender a todos os pacientes, pela insuficiência de recursos a serem investidos na 

área de saúde, pelo desvio de verbas públicas, o que tem ocasionado inúmeras 

demandas judiciais para obrigar que o poder público realize determinados 

procedimentos urgentes ou realize outras políticas públicas de saúde, ou por uma 

série de outros fatores. 

Daí surgem questionamentos a respeito da possibilidade de 

intervenção do poder judiciário na promoção destas políticas públicas de saúde, já 

que percebe-se que o poder público não as promove de forma eficaz, atendendo à 

universalidade e integralidade da prestação deste serviço público essencial. Assim 

surge a necessidade de que parcela da população pague por um serviço à 

determinadas empresas particulares, para que se possa ter um tratamento de 

doenças e enfermidades mais eficaz. 

As normas brasileiras relacionadas às políticas públicas de saúde 

existem, porém, a sua efetivação tem sido prejudicada em decorrência de uma série 

de fatores, acima exemplificados, que merecem um estudo mais aprofundado e 

específico. 

Por outro lado, estaria o poder judiciário, ao determinar, 

coercitivamente, que o Estado, latu sensu, promova e implemente determinadas 

políticas públicas de saúde com a finalidade de garantir o direito fundamental à 

saúde, usurpando suas atribuições? 

Ora, se os direitos fundamentais são a maior justificativa para a 

legitimação das normas políticas, em princípio, não haveria que se falar em 
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usurpação de competência, já que este o magistrado estaria assegurando o respeito 
 

a um direito fundamental. 
 

Entretanto, a questão é muito mais tormentosa do que possa parecer. 

Ultimamente tem sido invocada a questão da reserva do possível230 e do mínimo 

existencial231 quando se está diante de ações nesse sentido. A reserva do possível é 

o argumento utilizado pela defesa do Estado ao afirmar que não ter recursos 

suficientes para custear determinado tratamento individualmente sem prejudicar as 

demais pessoas. Contudo, muitas vezes o Estado não consegue comprovar a sua 

alegação. Por outro lado, a garantia ao mínimo existencial é o argumento utilizado 

pelo cidadão pleiteante, eis que necessita, minimamente de determinadas garantias 

para ter uma vida digna. 

Contudo, nas decisões ligadas a este tema, no que se refere à 

promoção das políticas públicas de saúde reprodutiva, o Poder Judiciário tem 

convergido na opinião de que não pode o Poder Público deixar de prestar um 

serviço essencial sem que comprove a sua impossibilidade financeira e 

orçamentária. 

Entretanto, estabelecer parâmetros para a intervenção do Judiciário na 

atividade administrativa do Estado exige um estudo muito mais aprofundado e está 

longe de ser pacificado. 

Isto porque é prerrogativa do Estado prescrever e ordenar condutas e, 

ao mesmo tempo, restringir e enquadrar os comportamentos desviantes utilizando-

se do aparato coativo para tornar o monopólio da força como expressão última da 

soberania. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
230 A teoria da reserva do possível, importada do Direito alemão, tem sido utilizada constantemente 
pela administração pública como escudo para se recusar a cumprir obrigações prioritárias. Na 
verdade, o direito alemão construiu essa teoria no sentido de que o indivíduo só pode requerer do 
estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou seja, na qual o peticionante atenda aos 
requisitos objetivos para sua fruição. In STF: AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.136.549 - RS 
(2009⁄0076691-2). Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso 
em 20. Nov. 2011. 
 
231 O mínimo existencial corresponde às condições elementares de educação, saúde e renda que 
permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores civilizatórios e a participação 
esclarecida no processo político e no debate público. Os três Poderes –Legislativo, Executivo e 
Judiciário – têm o dever de realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como 
limite mínimo o núcleo essencial desses direitos. In BARROSO, Luis Roberto. A Falta de Efetividade 
à judicialização excessiva: Direito à Saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros 
para a atuação judicial. Disponível em www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf. Acesso 
em 20.Nov.2011. 
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Portanto, realizar a analise do problema acima proposto é de suma 
 

importância para a resolução, ou ao menos, redução dos problemas que os 

operadores do direito e os administradores públicos enfrentam na promoção do 

direito à saúde. 
 
 
 
 

4.2.2 Aspectos importantes do constitucionalismo e da soberania popular 
 
 
 
 

Para que a questão da interferência do Judiciário nas políticas públicas 

de saúde possa ser melhor estudada, faz-se necessário uma análise a respeito do 

constitucionalismo e da soberania popular, uma vez que o povo é o verdadeiro titular 

do poder constituinte. 

O constitucionalismo afirma que todas as autoridades políticas estão 

submetidas ao direito. Por outro lado, existe um soberano acima da constituição, ou 

seja, um titular do poder constituinte: o povo. Portanto, a constituição é, na verdade, 

um produto da vontade do povo soberano. 

Contudo, como o povo tornou-se titular do poder constituinte? 
 

Gilberto Bercovici 232 defende que desde a Revolução Francesa, o 

poder constituinte do povo é visto como a verdadeira forma de soberania popular. 

Afinal, com a teoria do poder constituinte do povo durante a Revolução Francesa, 

demonstrou-se que o povo estava sendo chamado a decidir coletivamente sobre a 

sua forma política, regenerando e constituindo novamente o poder. 

Ressalte-se que a Revolução Francesa tinha como ideais iluministas a 
liberdade, igualdade e fraternidade. 

Bercovici233 afirma ainda que a constituição é a declaração da vontade 

política de um povo, é um ato de soberania popular, um ato constituinte. Fruto do 

conflito de forças político-sociais, cuja resolução vem pela superação, não pelo 

escamoteamento, a constituição precisa ser desmistificada, sob o risco de se tornar 

um instrumento de dominação ideológica. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
232 BERCOVICI, Gilberto. Obra citada, p. 30. 
 
233 BERCOVICI, Gilberto. Idem, p. 14. 
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Portanto, os preceitos constitucionais devem ser não apenas 
 

respeitados, mas também efetivados. Daí ganha força o posicionamento de que 

pode o Judiciário, diante das omissões do Poder Público nas políticas públicas de 

saúde determinar, coercitivamente, que o administrador Público as promova, sob 

pena de sanção, abrangendo, inclusive, penas restritivas de liberdade para os 

responsáveis que descumprirem a ordem judicial. 

Isto porque o magistrado estaria efetivando um mandamento 

fundamental constitucional para assegurar não apenas a sobrevivência, mas a vida 

digna, ou seja, ter direito a um atendimento médico necessário ao tratamento das 

enfermidades e ainda ao fornecimento de medicamentos. 

A Constituição da República é considerada uma lei suprema. Portanto, 

não pode ser violada por nenhum ato, sob pena destes serem considerados nulos. 

Neste caso, o papel do Judiciário consiste em realizar um controle de legalidade da 

atividade administradora considerada inconstitucional, eis que violadora da vontade 

do povo que está insculpida na Carta Maior234. 

Destarte, não estaria o Judiciário usurpando suas funções, mas apenas 

cumprindo aquilo que a Lei Maior determina. 

Isso decorre do princípio da soberania popular, diante da qual deve o 

Judiciário se recusar a aplicar uma norma que considere inconstitucional, ou seja, 

tem que realizar um controle de constitucionalidade, denominado, pelo direito norte-

americano de “judicial review”. 

Acrescente-se que além de se recusar a aplicar uma norma 

inconstitucional, deve o Judiciário também assegurar o cumprimento da norma 

constitucional. 

Madison e Jefferson235 defendiam um sistema no qual os diferentes 

agentes do povo, incluindo juízes, pudessem articular seus diversos entendimentos 

da constituição no curso ordinário de negócios e, efetivamente, apresentá-los a um 

superior comum para julgamento. Caso surgissem conflitos constitucionais, ao final 

eles seriam resolvidos da única maneira que poderiam ser resolvidos em um 

governo republicano: seriam decididos pelo povo. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
234 KRAMER, Larry D. Democracia Deliberativa e Constitucionalismo Popular: James Madison e o 
“Interesse do Homem”. In BIGONHA, Antonio Carlos Alpino. MOREIRA. Luiz. Limites do Controle de 
Constitucionalidade. Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2009. p. 132. 
 
235 KRAMER, Larry D. Obra citada, p. 134. 
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Contudo, se os Juízes não foram eleitos, qual será o limite de sua 
 

interferência nas decisões dos demais órgãos administrativos cujos integrantes 

foram eleitos pelo povo? 

O que se deve ter em mente é que o juiz realiza um controle de 

legalidade, ou seja, se existe uma norma constitucional que determina um fazer para 

o administrador público e se este não a cumpre, ele está sendo omisso, o que 

enseja um controle de legalidade dos atos do administrador público por parte do 

magistrado. 

Contudo, se não há uma norma determinando um fazer, neste caso, 

não pode o Judiciário criar uma norma para que torne o administrador obrigado a 

cumpri-la. Caso contrário, entendemos que haveria uma usurpação das funções 

deste poder julgador. 

Portanto, essa é uma questão que gira em torno de como deve ser 

realizado o controle das atividades do poder público pelo poder judiciário sem que 

haja ofensa ao princípio da separação dos poderes, que deve passar pelo estudo da 

atividade jurisdicional e do neoconstitucionalismo, já que os verdadeiros titulares do 

exercício da atividade consistente na elaboração de políticas públicas de saúde são 

aqueles eleitos, diretamente, pelo povo por sufrágio. 
 
 
 
 

4.2.3 A importância da democracia deliberativa 
 
 
 
 

O governo popular, para ser bem sucedido, necessita de que a tomada 

de decisões seja mediada através de um sistema de representantes responsáveis. 

Destarte, faz-se necessária a atuação de representantes do povo na tomada de 

decisões. 

Não tem como o povo decidir sempre de forma direta, interferindo na 

tomada de decisões. Por conseguinte, faz-se necessário um sistema de 

representação apropriado para que a decisão do povo seja respeitada, mas que por 

outro lado, não permita uma ação popular direta. 

Por outro lado, em um governo republicano, deve o povo participar de 

forma direta e efetiva no controle das políticas públicas realizadas pelos agentes por 

eles eleitos para compor a administração pública. 
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Defender o constitucionalismo popular significa que a autoridade 
 

interpretativa deve decidir de acordo com a opinião do povo, que é o verdadeiro 

titular do direito. 

Neste sentido dispõe o Parágrafo Único do artigo primeiro da Carta 

Cidadã brasileira236     ao dispor que todo o poder emana do povo, sendo que este 

elegerá os seus representantes mediante os termos da Constituição, ou seja, 

através de eleições. 

No que tange à questão da Democracia deliberativa, podemos afirmar 

que esta consiste na necessidade de se justificar as decisões tomadas pelos 

cidadãos e seus representantes. 

Sua importância no presente estudo consiste em abordar a 

necessidade, ou não, das decisões tomadas pelo legislador, já que este é o legítimo 

representante do povo e quem edita normas que devem ser cumpridas pelo 

administrador público. 

Após a análise do conceito de democracia deliberativa, surge o 

questionamento a respeito da necessidade de se instaurar uma discussão para 

debater determinado assunto antes mesmo de tomar uma decisão, eis que esta 

decisão poderá ensejar grandes influências nas vidas das pessoas. 

James D. Fearon 237 prevê seis importantes razões ou argumentos 

principais para discutir uma questão antes de se tomar uma decisão, eis que 

contribuem para um conjunto de questões interessantes. 

A primeira consiste na necessidade de se realizar a revelação da 

informação privada para que se possa estabelecer um parâmetro na abertura de 

uma discussão. Por conseguinte, um grupo poderia selecionar qual a melhor forma 

de votação caso tivesse, primeiro, debatido o tema. Destarte, antes mesmo de 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
236 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
 
237 ELSTER, Jon. La democracia deliberativa. Gedisa Editorial: Barcelona, 2001. p. 66. 
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decidir, poder-se-ia expressar uma preferência, formando mecanismos de votação 
 

apropriados. 
 

Fearon 238 afirma, por outro lado, que uma votação secreta, sem 

debates, possibilita a votação sem a influência de opiniões. Contudo, há que se ter 

em mente que o debate é de suma importância por ensejar esclarecimentos a 

respeito de determinadas questões. 

Jürgen Habermas239, através da teoria do agir comunicativo, defendia 

que a comunicação deve ser racional e livre de qualquer interferência externa para 

com o seu receptor. 

Já a segunda se refere a diminuição ou superação do efeito da 

racionalidade limitada, eis que as decisões coletivas podem gerar uma certa 

dificuldade na tomada de decisões, no sentido de se ter uma dificuldade em decidir 

qual a melhor linha de conduta a ser adotada em relação a um problema complicado, 

já que em se estando diante de uma coletividade, temos diversos pensamentos e 

opiniões diferentes em relação a um determinado assunto. 

Nesse aspecto, o maior argumento da democracia deliberativa consiste 

no fato de que o debate permite que uma pessoa do grupo mostre aos outros como 

as coisas se apresentam. 

Para Fearon 240 , isso está ligado à racionalidade limitada; à 

incapacidade de ver as coisas sob a perspectiva do outro. Portanto, aprender a ver o 

ponto de vista do outro significa aprender coisas que sequer se havia concebido 

anteriormente. Por conseguinte, o efeito deliberado da discussão diminui a 

racionalidade limitada. 

A terceira questão gira em torno do estímulo de um determinado modo 

para justificar as demandas ou reivindicações. Para Fearon 241 o voto secreto 

dispensa a justificação das decisões, votando-se de acordo com seus próprios 

interesses sem considerar o que seria bom para a sociedade. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
238 ELSTER, Jon. Obra citada, p. 70. 
 
239 Filósofo e sociólogo alemão, nascido em Junho de 1929 e seguidor da Escola de Frankfurt. 
 
240 ELSTER, Jon. Obra citada, p. 75. 
 
241 ELSTER, Jon. Idem, p. 76. 



! 136! 
 
 
 

Daí surge a necessidade de se estimular a justificação das decisões, 
 

pois através desta, pode-se abrir novas possibilidades de se discutir um ponto de 

vista e verificar se um pensamento é o melhor em relação a determinada situação. 

A quarta se refere a necessidade de haver uma eleição definida para 

legitimar a decisão de um determinado grupo, já que o voto em grupo tem mais força 

por poder debater o problema ao invés de apenas votar. 

Outro aspecto importante é o de que o debate pode melhorar a 

qualidade da votação e, consequentemente, da decisão. 

A penúltima questão trazida por Fearon consiste na melhora das 

qualidades morais e intelectuais dos participantes para que se possa realizar uma 

discussão rica, com um bom conteúdo, ao invés de apenas votar. 

A sexta e última questão consiste na necessidade de se fazer o certo 

independentemente das conseqüências do debate, devendo haver uma deliberação 

entre os participantes antes da tomada de decisão. 

Portanto, caberia ao legislativo o papel de representar o povo e de 

debater, democraticamente, que a melhor resposta aos problemas enfrentados pela 

sociedade, para que se possa conferir maior legitimidade às leis. 

Sob esse aspecto, as audiências públicas seriam considerada uma 

forma de permitir que a população debata determinadas questões para que as 

decisões possam ser tomadas de forma mais coerente pois, haveria, antes da 

tomada de decisão, um debate a respeito do tema e ainda a oitiva do 

posicionamento, direto do povo. 

Destarte, a interferência do Judiciário na realização das políticas 

públicas de saúde é um tema muito delicado já que alcança diversas questões 

ligadas à soberania popular. 

Por outro lado, podem os magistrados se valerem de um fenômeno, 

chamado de neoconstitucionalismo, que lhes possibilita a justificação da sua tomada 

de decisão de forma constitucional, o que será verificado no item que se segue. 
 
 
 
 

4.2.4 O neoconstitucionalismo 
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Diante da crescente atuação do Poder Judiciário, passamos a tratar a 
 

respeito do neoconstitucionalismo, um fenômeno que tem ocorrido e ganhado cada 

vez mais força no sentido de permitir que o Judiciário tenha maior liberdade na 

tomada das suas decisões, de forma constitucional. 

Madison 242 apoiava um Judiciário independente, pois os Juízes 

precisavam de proteção aos seus mandatos e salários para que não pudessem 

sofrer qualquer tipo de influencia dos poderes políticos. 

Diante das grandes mudanças sociais, surgiu um movimento, após a 

segunda guerra mundial, denominado neoconstitucionalismo, que passou a ser 

considerado como um novo paradigma de compreensão, interpretação e aplicação 

do Direito constitucional moderno, propõe uma releitura do papel do Judiciário, mas 

sem dispensá-lo enquanto poder. 

Todo esse movimento pode ser considerado como uma reação aos 

regimes totalitários e repressivos, que no âmbito da segunda guerra mundial se deu 

em conseqüência ao nazismo e fascismo e no Brasil, com a ditadura militar. 

Tanto que esta “inovação”, que decorreu da consolidação dos direitos 

fundamentais bem como da institucionalização do Estado Democrático de Direito, 

ocorreu, no Brasil, apenas em outubro de 1988, com a promulgação da chamada 

Carta Cidadã. 

Por conseguinte, após este período de repressão, o rumo das normas 

constitucionais seguiu o sentido de alcance dos direitos e garantias fundamentais 

para que não houvesse mais a possibilidade de retorno ao holocausto instaurado 

naquela época. 

Ana Paula de Barcellos 243 afirma que a expressão 

neoconstitucionalismo tem sido utilizada por parte da doutrina para designar o 

constitucionalismo contemporâneo. O prefixo neo parece transmitir que estamos 

diante de um fenômeno novo, como se o constitucionalismo atual fosse 

substancialmente diverso daquilo que o antecedeu. 

Contudo, na mesma obra, a jurista apresenta que o 
 

neoconstitucionalismo consiste na concretização de três premissas fundamentais 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
242 BIGONHA, Antonio Carlos Alpino. MOREIRA. Luiz. Obra citada, p. 131. 
 
243 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucinalismo, Direitos Fundamentais e Controle das 
Políticas Públicas. In: http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf. Acesso em 29. 
Nov. 2011. 
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para a compreensão dos sistemas jurídicos ocidentais contemporâneos, que se 
 

desenvolveram durante o processo histórico de politização da Constituição: 
 

A primeira consiste na normatividade da constituição, ou seja, o 

reconhecimento dos preceitos constitucionais como normas jurídicas imperativas. 

A segunda e a terceira versam, respectivamente, a respeito da 

superioridade da Constituição em relação as demais normas jurídicas e a 

centralidade da Norma Superior nos sistemas jurídicos, eis que os demais ramos do 

Direito devem se submeter aos dispositivos constitucionais. 

Portanto, o neoconstitucionalismo, na verdade, vive essa passagem da 

construção teórica para a sua concretização, mediante criação de meios ou melhor, 

de instrumentos que possibilitem a prática dos preceitos constitucionais. 

Pode-se dizer que na América Latina, o exercício do 

neoconstitucionalismo possui um sentido de justiça pois, busca atribuir eficácia 

jurídica aos princípios constitucionais permitindo uma leitura constitucional das 

normas infraconstitucionais. Além disso, possibilita que as omissões sejam 

controladas, possibilitando ainda a compreensão e interpretação das normas 

infraconstitucionais a partir do texto constitucional. 

Outrossim, é certo que existe a necessidade de que haja um 

neoconstitucionalismo que seja fruto de uma leitura ética da constituição, com base 

e em respeito aos princípios constitucionais. 

O direito é uma obra de muitas gerações, sendo inegável as 

transformações sociais pela qual toda a sociedade vem passando e que, por 

conseguinte, acarretam mudanças no âmbito do Direito Constitucional. 

Portanto, tendo em vista o aumento do numero de demandas judiciais 

bem como a crescente atuação do julgador, faz-se necessário estudar a questão da 

legitimidade do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas de saúde 

reprodutiva. 
 
 
 
 

4.2.5 A legitimidade do Poder Judiciário na efetivação da políticas públicas de 
saúde reprodutiva. 
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Feito o estudo a respeito da soberania popular, da democracia 
 

deliberativa bem como do neoconstitucionalismo, passa-se, necessariamente a 

abordagem da questão da legitimidade do Poder Judiciário na efetivação das 

políticas públicas de saúde reprodutiva, o que não se confunde com o estudo feito 

no capitulo 2.1.2 a respeito da competência e da legitimidade para realizar restrições 

aos direitos fundamentais. 

Enquanto aquele capítulo enfatizou a questão da restrição aos direitos 

fundamentais, o que se pretende estudar agora é a questão da atuação do Poder 

Judiciário na efetivação das políticas públicas de saúde reprodutiva. 

Entretanto, em diversos momentos será necessário voltar aos 

apontamentos realizados naquele capítulo para melhor desenvolvimento deste 

trabalho. 

Inicialmente impende salientar que além de a efetividade dos direitos 

fundamentais ser revertida em favor da coletividade, em um momento de crise de 

representação, também contribui para a criação de uma nova identidade coletiva 

para que se busque conferir sentido à ação social, ressaltando-se ainda que, no 

Brasil, a partir da Carta de 1988, tem se verificado a presença expansiva dos direitos 

fundamentais, suas garantias e as instituições postas a seu serviço.244 

Neste ponto, a efetivação das políticas públicas, em especial as 

ligadas à saúde reprodutiva, diante da inércia da Administração Pública, acaba 

ficando a cargo da atuação positiva do Poder Judiciário diante das demandas 

judiciais ajuizadas e da obrigatoriedade de atuação. 

Contudo, existem algumas opiniões contrárias a esta atuação do 

julgador ao argumento de que o Poder Judiciário não possui legitimidade 

democrática para interferir nas políticas públicas bem como haveria uma politização 

indevida da justiça além da atuação além dos limites da capacidade institucional do 

Judiciário.245 

No caso da ausência de legitimidade democrática, esta ocorre ao 

argumento de que o papel exercido pelo Judiciário não lhe confere “poder” para 

representar o povo nas questões referentes às políticas públicas de uma forma geral, 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
244 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle Judicial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. p.96-97. 
 
245 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível 
em www.direitofranca.br. Acesso em 15.jul.2012. p.10. 



! 140! 
 
 
 
o que, contudo, é inevitável diante da crise de representatividade, legitimidade e 

funcionalidade no âmbito do Poder Legislativo.246 

Além desta crise da representatividade, tem ganhado força a 

representação argumentativa, que nos dizeres de Robert Alexy, o conceito de 

representação inscrito no parágrafo único do artigo primeiro da Constituição da 

República247, pressupõe tanto uma representação política, que é exercida pelos 

membros do Legislativo e Executivo, quanto uma representação argumentativa, que 

é exercida pelo Judiciário, em especial pelo Tribunal Constitucional.248 

Isto porque, para Alexy, a verdadeira democracia pressupõe um 

discurso racional e este, por sua vez, exige a democracia deliberativa,249 a qual, 

inclusive, já foi estudada no capitulo 4.2.3 deste trabalho. 

Por conseguinte, diante da inércia do legislador, ou até mesmo da 

atuação positiva limitadora da efetivação de um direito fundamental, no caso, o 

direito à saúde reprodutiva, cabe ao Poder Judiciário proteger os cidadãos dos 

abusos cometidos pelos representantes do povo, eis que compete ao Poder 

Judiciário julgar as demandas, de forma fundamentada e no sentido de assegurar o 

cumprimento dos preceitos fundamentais250.251 

Em relação ao fenômeno da politização indevida da justiça, faz-se 

necessário mencionar que existe uma ambigüidade a respeito da relação Direito – 

Política. 

Se por um lado, Direito é política, já que sua criação é vontade da 

maioria, sua aplicação não é dissociada da realidade política, dos efeitos que produz 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
246 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. 
 
247 CRFB: Art. 1º, Parágrafo Único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
 
248 ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático: para a relação entre 
direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional, in: 
Constitucionalismo Discursivo, , trad. Luís Afonso Heck, 2º Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008. p. 53- 54. 
 
249 ALEXY, Robert. A Institucionalização da razão, in: Constitucionalismo Discursivo, trad. Luís Afonso 
Heck, 2º Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p.35 
 
250 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
102, caput: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição (...). 
Desta forma, o Judiciário não pode julgar de forma contraria aos preceitos constitucionais. 
 
251 ALEXY, Robert. Ponderação, jurisdição constitucional e representação, in: Constitucionalismo 
Discursivo, trad. Luís Afonso Heck, 2º Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 165. 
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no meio social e ainda a subjetividade da decisão dos magistrados sofre a 
 

interferência das suas ideologias; por outro lado, Direito não é política no sentido de 

admitir escolhas livres, tendenciosas ou partidarizadas.252 
Contudo, uma decisão, em regra, não pode ser considerada política no 

sentido de livre escolha e discricionariedade plena já que o julgador sempre deve 

optar por uma decisão mais justa. Por conseguinte, o dever de motivação, através 

da argumentação racional e persuasiva, é um traço relevante da função jurisdicional 

e lhe confere uma específica legitimação.253 

No que tange ao risco de se ultrapassar os limites da capacidade 

institucional do Judiciário, este decorre da necessidade de se respeitar o princípio da 

separação dos poderes, principalmente por se tratar de um estado democrático de 

direito. 

Além disso, estaria ocorrendo a chamada judicialização da política, que 

conduz à politização da justiça, a qual ocorre quando o julgador, no desempenho de 

suas funções típicas, acabam esbarrando nas matérias afetas aos outros poderes,254 

ou seja, haveria uma interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas ou até 

mesmo na criação de leis diante da forma da sua atuação em vista da inércia do 

legislador. 

No caso das políticas públicas de saúde, é certo que, como dito 

anteriormente, existe um mandamento constitucional que reconhece e trata do 

direito à saúde como um direito fundamental. 

Foi estudado também que o conceito de saúde reprodutiva está 

inserido no conceito de saúde e, portanto, deve ser assegurada pelo Estado. 

Contudo, por mais que a Administração Pública tenha a 

discricionariedade em determinar quando e de que forma uma política pública 

deverá ser implementada, além de estabelecer a quantidade de recursos públicos a 

serem gastos, não pode esta atuação prevalecer em relação a garantia de um direito 

fundamental. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
252 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Obra citada, 
p.13. 
 
253 SCOTT M. Noveck. Is judicial review compatible with democracy?, Cardozo Public Law, Policy & 
Ethics 6:401, 2008, p. 420. In BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 
democrática. 
 
254 SANTOS, Boavenura de Sousa. Judicialiação da política. Disponível em 
http://www.ces.uc.pt/opiniao/bss/078en.php. Acesso em 03.mar.2012. 
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Daí que surge a necessidade de intervenção do Judiciário, que tem o 
 

dever constitucional de decidir de forma a compelir o Poder Público a colocar em 

prática aquilo que a Carta determine que seja feito, havendo, portanto, legitimidade, 

conferida pela própria Constituição, para que o julgador atue de forma a efetivar os 

direitos e garantias fundamentais constitucionais. 

Por conseguinte, é inegável que estas decisões judiciais acabam 

gerando algumas consequências, positivas e negativas, que serão estudadas a 

seguir. 
 
 
 
 

4.2.6 Algumas das importantes consequências das decisões judiciais na 
determinação de cumprimento das políticas públicas de saúde reprodutiva. 
 
 
 
 

Nada obstante ser necessária a atuação do Judiciário para efetivar o 
 

direito fundamental à saúde reprodutiva, é inegável que estas decisões acabam 

gerando algumas consequências, positivas e negativas, que merecem ser 

analisadas. 

Dentre as implicações negativas, estão a multiplicação de demandas 

individuais que acabam gerando sérios impactos à política social de saúde 

brasileira.255 

Além disso, é inegável que acabam sendo proferidas decisões 

diferentes para o mesmo caso além de restringir o acesso universal contemplado 

pelo artigo 196 da norma constitucional256. 

Os argumentos acima mencionados não deixam de estar certos e 

merecem ser considerados. 

Ocorre que a questão atinente a judicialização da saúde, de uma forma 

geral é bem complexa, uma vez que não é a ausência de recursos públicos o melhor 

argumento. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
255 STRECK, Lenio Luiz. À guisa de prefácio: A revolução copernicana do (e no) direito à saúde. In 
LOPES, Mauricio Caldas. Judicialização da saúde. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p. XXIV. 
 
256 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Isto porque não pode um direito fundamental deixar de ser efetivado 
 

diante da má gerência do administrador público e pela ausência de fiscalização dos 

gastos indevidos dos recursos públicos. 

É certo que o que deveria ocorrer é a concretização dos objetos 

definidos, que decorrem de uma escolha racional de prioridades, da reserva de 

meios necessários à sua execução e do planejamento para alcançar os resultados 

almejados.257 

Defender o argumento que repudia a judicialização, no sentido de que 

não pode o Judiciário interferir nas políticas públicas de saúde, significa pactuar com 

a inércia do administrador público; significa concordar que os leitos dos hospitais 

existente são suficientes para atender às necessidades de todas as pessoas que 

não possuem condições de pagar um plano de saúde. 

Se com a possibilidade de uma determinação judicial, no sentido de 

compelir a administração pública a custear um tratamento ou fornecer um remédio, a 

saúde pública já está caótica, sem a judicialização estaria mais ainda. 

Outrossim, esta é uma forma de fazer com que o administrador reveja 

a sua forma de distribuir os recursos públicos arrecadados,258 já que o Brasil é um 

dos países que mais arrecada impostos e que menos investe em políticas 

públicas, 259 funcionando como forma de estimular a concretização dos direitos 

sociais. 

Além disso, a judicialização enseja o desestímulo ao mau 

funcionamento do Poder Legislativo e do Executivo, além de impedir o esvaziamento 

dos investimentos na área de saúde e o respeito ao disposto no artigo 198 da 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
257 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política Pública em Direito. In BUCCI, Maria Paula 
 

Dallari (org). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p 39. 
 
258 Merece ser lembrado que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário informou que 
pelo quinto ano consecutivo, a arrecadação tributária brasileira ultrapassará a marca de 
R$ 1.000.000.000.000,00 (Um Trilhão de Reais). O ano de 2012 terá uma arrecadação tributária 
nominal superior a de 2011, com crescimento nominal de aproximadamente 4%. Disponível em 
www.ibpt.com.br. Acesso em 15.dez.12. 
 
259 Brasileiros estão entre os que menos obtêm retorno por impostos pagos: 
 

Com carga tributária em torno de 25% do PIB e altíssimo IDH, Austrália, EUA e Coreia do Sul são os 
que mais devolvem o que cobram. Pelo 2º ano seguido, o Brasil ficou em último lugar, bem atrás de 
vizinhos como Uruguai e Argentina. Disponível em http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2012/01/brasileiros-estao-entre-os-que-menos-obtem-retorno-por-impostos-
pagos.html. Acesso em 01.fev.2012. 
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Constituição da República260, e também ocasiona maior dificuldade no retrocesso 

social.261 

Outro argumento contrário à judicialização é o de que a necessidade 

de se ter que recorrer ao Judiciário acaba “desmoralizando” os outros poderes, já 

que não se deveria ter que recorrer ao julgador para conseguir a efetivação de um 

direito constitucionalmente assegurado e que seja afeto à dignidade da pessoa 

humana. 

Contudo, será que todos os argumentos acima levantados são capazes 

de limitar a efetivação de um direito fundamental social à saúde reprodutiva? 

Se por um lado atender apenas as demandas judiciais gera uma 

desigualdade, permitir que apenas aqueles que tenham condições de custear um 

tratamento ou comprar um remédio gera maior desigualdade, pois, limita ainda mais 

o acesso a este tipo de tratamento para realização do planejamento familiar. 

Além disso, as políticas públicas devem ser realizadas de acordo com 

as necessidades dos cidadãos, o que nem sempre ocorre de forma a acompanhar a 

velocidade das mudanças sociais e do avanço das tecnologias. 

Já foi objeto de demanda judicial, e ainda é, porém em menor escala, a 

obrigatoriedade de ser realizado saneamento básico 262 , o fornecimento de 

medicamentos para os portadores do HIV, como por exemplo o tipranavir,263 dentre 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
260 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 
 

198: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 
261 BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, José Sebastião dos. Direito à vida e à saúde: impactos 
orçamentário e judicial. São Paulo: Atlas, 2010. p. 87-88. 
 
262 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0271054-
25.2009.8.19.0001 . Des. Bernardo Moreira Garcez Neto. Décima Câmara Cível. DJ: 10.dez.2012. 
EMENTA: Administrativo. Responsabilidade Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com 
indenizatória. Município do Rio de Janeiro. Manutenção da rede de esgoto. Omissão do poder público. 
Faute de service. Art. 23, IX, da Constituição Federal. Inaplicabilidade, pela Corte Constitucional, da 
teoria da reserva do possível quando se trata de preservação a vida e a saúde. Dignidade da pessoa 
humana. Direito ao saneamento básico. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em mil e 
quinhentos reais. Juros moratórios, nos termos da redação original do artigo 1º-F da Lei Federal 9494, 
até a entrada em vigor da Lei 11.960. Contagem desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. 
Precedentes do STJ. Apelação provida pelo relator. 
 
263 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0101872-
46.2006.8.19.0001. Des. Orlando Secco. Oitava Câmara Cível. DJ: 09.fev.2009. EMENTA: 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REMÉDIO IMPORTADO E SEM 
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outros pedidos no sentido de requerer a atuação do Estado para assegurar o 
 

respeito a um direito fundamental. 
 

Entretanto, diante do ajuizamento de tantas demandas judiciais o 

Estado começou a perceber a real necessidade de incluir aquilo que era pedido 

judicialmente nas suas políticas públicas. 

Portanto, é inegável que o patrocínio de novos tratamentos e o 

fornecimento de determinados medicamentos só passaram a ser custeados pelo 

Estado em conseqüência da atuação positiva do Judiciário. 

Tanto que no caso dos medicamentos utilizados para o tratamento dos 

aidéticos, no caso o tipranavir, somente após inúmeras decisões judiciais264, este foi 

incluído na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS265, tendo iniciado, também 
políticas públicas preventivas e informando as pessoas dos riscos, formas de ser 

contaminado pelo vírus. 

Portanto, é inegável a necessidade de interferência do Judiciário 

nestas questões atinentes à saúde pública. 

Entretanto, diante das questões acima apontadas, para que haja 

menos interferência do Poder Judiciário nos atos da administração pública, de um 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. Portador do vírus HIV que desenvolveu 
resistência aos medicamentos utilizados para o tratamento de sua patologia, sendo-lhe indicado 
como último recurso o uso do medicamento Tipranavir, ainda não aprovado pela ANVISA. Sentença 
de procedência. Apelação do ente estatal. Pretensão de ver a reforma do julgado, sob as alegações 
de que o Poder Público não é um grande plano de saúde provedor de todas e quaisquer 
necessidades da população na área da saúde; que o medicamento não está incluído no Programa de 
Medicamentos Excepcionais e, portanto, inexiste base legal para o seu fornecimento gratuito pelo 
Recorrente; que o medicamento pode constituir-se em fator de risco, por não ter sido ainda registrado 
na ANVISA. Matéria atinente ao direito à saúde, garantido pela Constituição Federal no art. 196, pela 
Carta Estadual no art. 293, XVIII e pela Lei nº 8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde. 
Aplicação da Lei nº 9.313/96, que assegura aos portadores do HIV e doentes de AIDS o recebimento 
gratuito, pelo SUS, de toda a medicação necessária a seu tratamento. Questão da individualidade do 
paciente que prevalece sobre a restrição imposta pelos órgãos competentes em listas previamente 
elaboradas segundo seus próprios interesses. Portador de doença grave que necessita de tratamento 
urgente e contínuo, necessidade esta que se sobrepõe aos argumentos sobre a natureza do 
medicamento, que foi devidamente prescrito por médico integrante do SUS. Observância do princípio 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais à vida e à saúde. Precedentes do S.T.J. 
e deste Tribunal Estadual neste mesmo sentido. Recurso ao qual se nega provimento. 
 
264 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 9158377-04.2009.8.26.0000. 
Des. Eduardo Gouveia. Sétima Câmara de Direito Público. DJ: 29.mar.2012. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 9136202-50.2008.8.26.0000. 
Des. Antonio Celso Aguiar Cortez. Quarta Câmara de Direito Público. DJ: 17.out.2011. 
 
265 Utiliza-se como exemplo o medicamento tipranavir para o tratamento de crianças e os 
adolescentes que vivem com AIDS no Brasil, que foi incluído na lista de medicamentos fornecidos 
pelo SUS em 2011. Disponível em http://sna.saude.gov.br/noticias.cfm?id=4868. Acesso em 
04.jul.2012. 
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modo geral, faz-se necessária a ampliação da implementação de políticas públicas 
 

para assegurar, de forma igualitária a efetivação do direito à saúde reprodutiva bem 

como propagar, através dos meios de comunicação, os formas alternativas à 

reprodução assistida para permitir que o planejamento familiar feito de forma 

consciente e através de outros meios, tal como a adoção, conforme já estudado no 

item 3.3.1 deste trabalho. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Os Estados Modernos através de seus governantes, procuram a todo 
 

custo fixar um modelo de Social Democracia que convença e envolva a sociedade. 

Na busca deste mistér, no entanto, revelam que seus efetivos propósitos se 

aproximam mais do poder absoluto, onde os fins justificam os meios, do que do 

assistencialismo prometido por ocasião das campanhas eleitorais. 

Sob este cenário fica evidente a necessidade de se intensificar e 

aprofundar o estudo do tema, que foi objeto desta pesquisa acadêmica, a fim de que 

esta modesta contribuição possa dar início a uma releitura da abrangência do 

conteúdo do direito fundamental à saúde, para nele se incluir, com mais ênfase, a 

saúde reprodutiva; o que certamente exigirá do Estado maiores investimentos 

financeiros e políticas públicas, no sentido de assegurar a dignidade da pessoa 

humana. 

As questões que gravitam em torno da reprodução humana, 

medicamente assistida, ensejam infindáveis discussões, haja vista ser considerado 

um tratamento médico recente, desprovido de lei específica que o regule e ainda o 

alto custo dos procedimentos. Como se não bastassem estas dificuldades, os 

governantes ainda alegam a impossibilidade de custeio, pelo poder público, e fazem 

resistência em admitií-lo como um direito social fundamental. 

No que se refere à ausência de lei especifica regulamentando a 

matéria, no entanto, não se pode deixar passar desapercebida a inércia do 

legislador brasileiro, ao deixar de regulamentar dispositivo previsto na Carta Magna. 

Cabe destacar que o Conselho Federal de Medicina, supriu a ausência 

legislativa editando uma Resolução, a de número 1957, em 2010, com o objetivo de 

regulamentar a matéria. 

Como era de se esperar surgiu muita resistência e questionamentos a 

respeito da legalidade da citada norma, pelo fato de ter sido editada por um órgão da 

administração pública e não pelo Poder Legislativo. 

Atualmente nove projetos de lei encontram-se em tramitação, sendo o 

mais antigo proposto no ano de 1997 e o mais recente, no ano de 2012. 

Até o presente momento, nenhum dos projetos existentes recebeu 

sanção, promulgação ou foi publicado, a fim de que efetivamente fosse transformado 
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em lei e pudesse estabelecer comportamentos a serem exigidos sob o jugo da força 
 

pertencente ao Estado. 
 

Por outro lado não se pode esquecer a competência concorrente, 

estabelecida pela CRFB, no seu artigo 24, XII; bem como a inexistência, até a 

presente data, de lei ordinária especifica ou Decretos, exarados pelo Poder 

Executivo; depreendendo-se que a inércia dos governos, em todos os níveis da 

federação, acarretou a interveniência de um órgão da administração, que não possuí 

a competência originária para legislar, mas que ganhou força normativa. 

Fica robustecida a Resolução adotada pelo Conselho Federal de 

Medicina, até porque as Resoluções, quando adotadas por autoridade competente e 

não contrariar a Constituição ou lei que verse sobre a matéria, objeto do referido ato 

administrativo, integrará o Sistema Normativo Brasileiro, de acordo com que 

estabelece o Art. 59 da Carta em vigor. 

Em relação ao argumento de “alto custo do tratamento”, existem 

questões conflitantes, principalmente em virtude das decisões governamentais 

relativas às prioridades dos gastos públicos, contidos inclusive nas leis 

orçamentárias, aprovadas por pressão política do Poder Executivo sobre o Poder 

Legislativo, ao arrepio da vontade popular. 

Observa-se que, o mais comum é que os discursos políticos e as 

promessas de campanha dos governos, principalmente no que concerne à garantia 

de direitos fundamentais à saúde, serem completamente abandonados, 

desrespeitando-se completamente a Constituição e pisoteando-se a garantia e 

proteção do mínimo existencial, que pudesse proporcionar uma vida com dignidade 

ao cidadão. 

A limitação de recursos públicos, em face das demandas individuais, 

deve realmente ser tratada com base no critério da ponderação, mas não se pode 

perder de vista todas as variáveis das decisões políticas, principalmente as que 

constituem práticas nefastas, mas são frequentemente adotadas pelos governos, 

nos três níveis da federação brasileira. 

Segundo a lavra de Alexy, quando existe um conflito entre regras, 

utilizam-se os critérios da hierarquia, cronológico e especialidade; enquanto o trato 

das questões que envolvam conflitos entre os princípios, deverá predominar o 

critério da ponderação. 
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Esta pesquisadora entende que o direito à saúde, por estar afeto à 
 

dignidade da pessoa humana, deverá prevalecer, em detrimento da alegação do alto 

custo de procedimentos, para determinados tratamentos de saúde. 

Neste viés é que se encaixa a saúde reprodutiva, como uma espécie 

de direito à saúde, garantido pela Constituição, quando expressamente consagra “o 

princípio da dignidade humana”, no Art. 1º, inciso III, ao tratar no Titulo I, Dos 

Princípios Fundamentais. 

Destarte, o direito à saúde deverá sempre prevalecer, em detrimento 

da alegada escassez de recursos públicos, entendendo-se também, em 

interpretação extensiva, que a saúde reprodutiva merece a defendida prioridade. 

Por derradeiro é oportuno lembrar que o Art. 226, § 7º, fundado no 

princípio da dignidade humana e da paternidade responsável, preceitua o 

planejamento familiar, o que foi regulamentado pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de 

1996, com o fito de permitir a efetiva implementação dos mecanismos garantidores 

da saúde reprodutiva. 

Contudo, até o encerramento deste trabalho, verifica-se que, dezessete 

anos após a edição da citada lei, apenas um projeto foi implementado, pela 

Administração Pública Carioca; o chamado “Projeto Cegonha Carioca”. 

Em decorrência desta inércia da administração pública em efetivar o 

direito à saúde reprodutiva, o Poder Judiciário acaba sendo acionado como forma de 

compelir o Estado Administração a tomar alguma atitude, ensejando o fenômeno 

denominado “judicialização da saúde reprodutiva”, tendo sido questionada ainda a 

legitimidade do Estado Juiz em interferir na efetivação dos atos administrativos. 

Ocorre que ainda na seara judicial, o entendimento que vinha 

prevalecendo, até então, era o de que o Estado não está obrigado a fornecer 

medicamentos e nem a custear tratamentos nos pedidos ligados à saúde reprodutiva 

por não se tratar de casos em que há risco de morte. 

Contudo, felizmente este entendimento vem sendo modificado, 

gradualmente, consoante foi demonstrado na pesquisa jurisprudencial que abrangeu 

os Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. 

Dentre o universo de decisões judiciais apresentado, os magistrados 

de São Paulo e do Rio Grande do Sul são os que estão passando a fazer esta leitura 

constitucional do direito à saúde reprodutiva, sendo que no Rio de Janeiro já é 
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autorizado o fornecimento de remédios, ficando o Tribunal de Justiça mineiro ainda 
 

com posicionamento contrário ao que tem passado a ser adotado nos Tribunais de 

Justiça dos demais Estados. 

Percebe-se que a preocupação em garantir a saúde reprodutiva 

continua sendo uma questão mais política do que de efetiva garantia, na 

preservação da dignidade da pessoa humana. 

É preciso discutir diuturnamente esta questão para que tenhamos 

avanços e um País realmente democrático e desenvolvido. 

Esta monografia trata de um tema relevante, para a vida em sociedade, 

e esta pesquisadora não pretendeu esgotar o assunto, mas abrir novas perspectivas 

para se debater e cada vez mais se pesquisar, o que certamente também será 

objeto de novas pesquisas de muitos outros pesquisadores, em futuro próximo. 
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ANEXO I – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECURSO ESPECIAL Nº 
889.852 - RS (2006⁄0209137-4). Min. Relator Luis Felipe Salomão. 
 
 
 
 

RECORRENTE: 
SUL 
 
RECORRIDO: 
 
ADVOGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
 
 
 

L M B G 
 
MÔNICA STEFFEN - DEFENSORA PÚBLICA 

 
EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 
HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. 
PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A 
REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 
DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO 
PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 
12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
DEFERIMENTO DA MEDIDA. 
 
1. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças por parte de 
requerente que vive em união homoafetiva com companheira que antes já adotara 
os mesmos filhos, circunstância a particularizar o caso em julgamento. 
 
2. Em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, sem 
fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a 
sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, 
sempre que possível, os postulados maiores do direito universal. 
 
3. O artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a "garantia do direito à convivência familiar a 
todas e crianças e adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que "a 
adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-
se em motivos legítimos". 
 
4. Mister observar a imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos menores 
sobre quaisquer outros, até porque está em jogo o próprio direito de filiação, do qual 
decorrem as mais diversas consequências que refletem por toda a vida de qualquer 
indivíduo. 
 
5. A matéria relativa à possibilidade de adoção de menores por casais 
homossexuais vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a 
melhor solução a ser dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são 
questões indissociáveis entre si. 
 
6. Os diversos e respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em 
fortes bases científicas (realizados na Universidade de Virgínia, na Universidade de 
Valência, na Academia Americana de Pediatria), "não indicam qualquer 
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais 
importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que 
serão inseridas e que as liga a seus cuidadores". 
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7. Existência de consistente relatório social elaborado por assistente social favorável 
ao pedido da requerente, ante a constatação da estabilidade da família. Acórdão que 
se posiciona a favor do pedido, bem como parecer do Ministério Público Federal 
pelo acolhimento da tese autoral. 
 
8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os 
menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa 
situação como a que ora se coloca em julgamento. 
 
9. Se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza 
para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado, ao 
mesmo tempo, assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é medida que se 
impõe. 
 
10. O Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, 
no plano da “realidade”, são ambas, a requerente e sua companheira, responsáveis 
pela criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, solidariamente, 
compete a responsabilidade. 
 
11. Não se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada, pois as crianças 
já chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. 
Existe dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer 
prejuízo em suas criações. 
 
12. Com o deferimento da adoção, fica preservado o direito de convívio dos filhos 
com a requerente no caso de separação ou falecimento de sua companheira. 
Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, viabilizando-se, ainda, a 
inclusão dos adotandos em convênios de saúde da requerente e no ensino básico e 
superior, por ela ser professora universitária. 
 
13. A adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, desprendimento. 
Quando efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um gesto 
de humanidade. Hipótese em que ainda se foi além, pretendendo-se a adoção de 
dois menores, irmãos biológicos, quando, segundo dados do Conselho Nacional de 
Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o Cadastro Nacional de Adoção, 86% das 
pessoas que desejavam adotar limitavam sua intenção a apenas uma criança. 
 
14. Por qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à situação fática 
consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de primazia à proteção 
integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos autos, há mais do 
que reais vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do ECA. Na 
verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a medida. 
 
15. Recurso especial improvido. 
 
 
 
 

RELATÓRIO: 
 
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
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1. LMBG requereu a adoção dos menores JVRM e PHRM, irmãos biológicos, 
nascidos em 07.09.2002 e 26.12.2003. Informa a requerente que vive em união 
homoafetiva com LRM desde 1998, e que sua companheira adotou judicialmente as 
crianças desde o nascimento. 
 
Após a realização de minucioso estudo social do caso (fls. 13-17), a sentença julgou 
procedente o pedido, deferindo a adoção e determinando a inserção do sobrenome 
de LMBG nas crianças, “sem mencionar as palavras pai e mãe”, acrescentando 
ainda que “a relação avoenga não explicitará a condição materna ou paterna” (fls. 
24-35). 
 
A apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
foi improvida, estando a ementa assim redigida: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE 

MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. 
 
Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união 
formada por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publicidade, 
continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a 
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados 
não apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o 
meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de 
abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, 
adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade que 
constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 
227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o 
saudável vínculo existente entre as crianças e as adotantes. 
 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME” (fl. 69). 
 
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso especial, 

fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Alega contrariedade aos 
artigos 1.622 e 1.723 do Código Civil de 2002, 1º da Lei 9.278⁄96 e 4º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, além de dissídio pretoriano. Requer o provimento do 
recurso, “para o fim de definir a união homossexual apenas como sociedade de fato 
e, consectariamente, fazer incidir o artigo 1.622 do Código Civil, vedando a adoção 
conjunta dos menores pleiteada” (fls 85-110). 
 
Contrarrazões às fls. 134-148. 
 
Os recursos especial e extraordinário foram admitidos na origem (fls. 150-151). 
 
O parecer do Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente Subprocurador 
Geral da República Pedro Henrique Távora Niess, é pelo não-provimento do recurso, 
contando com a seguinte ementa (fls.159-167): 
 
 
 
 

RECURSO ESPECIAL. 
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Adoção de filho adotivo de homossexual por sua companheira. Procedência do 
pedido. Apelação. Improvimento. RESP (CF. Art. 105, III, “a” e “c”). Alegação de 
ofensa aos arts. 1622 e 1723 do Código Civil, ao art. 1º da Lei 9.278⁄96 e ao art. 4º 
da Lei de Introdução ao Código Civil. Inocorrência. Apontado dissídio jurisprudencial 
não demonstrado. Parecer pelo não-conhecimento do recurso pela alínea “c” e 
improvimento pela alínea “a” do permissivo constitucional. 
 
 
 
 

VOTO 
 
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
 
2. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças por parte de 
requerente que vive em união homoafetiva com companheira que antes já adotara 
os mesmos filhos, circunstância a particularizar o caso em julgamento. 
 
3. Além da peculiaridade antes realçada, uma outra observação inicial se impõe, ao 
tratar de tema tão importante. 
 
É a sincronização necessária entre a interpretação legal com o tempo presente. De 
fato, houve momento na história em que aparecer com tronco desnudo na praia era 
considerado obsceno, passível o autor de prisão em flagrante. Em tempos outros, o 
casamento interracial, nos Estados Unidos da América, era proibido em alguns 
estados da federação. 
 
Destarte, em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, 
sem fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde 
a sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei, segundo penso, deve 
levar em conta, sempre que possível, os postulados maiores do direito universal. 
 
Nesse passo, a cláusula constitucional que proíbe a discriminação (art. 3º, IV, da 
CF) deita raízes na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
 
Como leciona Fábio Konder Comparato, na obra “A Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos”, Ed. Saraiva, p. 240: 
 
Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um 
processo ético que, iniciado com a Declaração de Independência dos Estados 
Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução 
Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em 
sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, 
independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, como 
se diz em seu artigo II. E esse reconhecimento universal da igualdade humana só foi 
possível quando, ao término da mais desumanizadora guerra de toda a História, 
percebeu-se que a ideia de superioridade de uma raça, de uma classe social, de 
uma cultura ou de uma religião, sobre todas as demais, põe em risco a própria 
sobrevivência da humanidade. 
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4. No caso dos autos, é adequada uma breve descrição fática da situação, com 

base nos elementos recolhidos pela assistente social Berenice da Silva, no laudo de 
fls. 13-17: 
 
“L. de 39 anos e Lu. de 31 anos convivem desde 1998. Em abril de 2003 Lu teve a 
adoção de P.H. deferida e, em fevereiro de 2004, foi deferida a adoção de J.V. Na 
época L. participou da decisão e de todo o processo de adoção, auxiliando nos 
cuidados e manutenção das crianças. 
 
Elas relatam que procuram ser discretas quanto ao seu relacionamento afetivo, na 
presença das crianças. Participam igualmente nos cuidados e educação dos 
meninos, porém é L. que se envolve mais no deslocamento deles, quando depende 
de carro, pois é ela quem dirige. 
 
L. diz que é mais metódica e rígida do que Lu e observou-se que é mais atenta na 
imposição de limites. 
 
Segundo a Sra. I., mãe de L., a família aceita e apoia sua orientação sexual, “ela é 
uma filha que nunca deu problemas para a família, acho que as crianças tiveram 
sorte, pois têm atenção, carinho e tudo o que necessitam, L. os trata como filhos”. 
Coloca que L. e Lu se relacionam bem. Observou-se fotos dos meninos e de L. na 
casa dos pais dela, eles costuma visitá-la aos finais de semana, quando almoçam 
todos juntos e convivem mais com as crianças e Lu (...) 
 
Os meninos chamam L. e Lu de mãe. 
 
P.H. está com 2 anos e 6 meses (...). A professora dele, L.B.F, informou que o 
menino apresenta comportamento normal para sua faixa etária, se relaciona bem e 
adaptou-se rapidamente. L. e Lu estão como responsáveis na escola e participam 
juntas nos eventos na escolinha, sendo bem aceitas pelos demais pais dos alunos. 
 
Observou-se que P.H. é uma criança com aparência saudável, alegre e ativo. J.V. 
faz tratamento constante para bronquite e, apesar dos problemas de saúde iniciais, 
apresenta aparência saudável e desenvolvimento normal para sua faixa etária. 
Durante a tarde, ele fica sob os cuidados da mãe de Lu enquanto Lu e L. trabalham. 
A Sra. N. coloca que os meninos são muito afetivos com as mães e vice-versa. 
 
Lu coloca que, até agora, não sentiu nenhuma discriminação aos filhos (...). 
 
L. coloca que sempre pensou em adotar, o que se acentuou com a convivência com 
Lu e as crianças, pois se preocupa com o futuro dos meninos, já que Lu. é autônoma 
e possui problemas de saúde. E ela já possui uma situação mais estável, trabalha 
com vínculo empregatício como professora da Urcamp, possuindo convênios de 
saúde e vantagens para o acesso dos meninos ao ensino básico e superior. Coloca: 
“a minha preocupação não é criar polêmica, mas resguardá-los para o futuro”. 
 
L. relata que, quando não está trabalhando, se dedica ao cuidado às crianças. Se 
refere à personalidade de cada um, demonstrando os vínculos e convivência intensa 
que possui com os meninos. Diz que costumam limitar a vida social às condições de 
saúde das crianças, principalmente J.V. 
 
Avaliação: 
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L. possui relacionamento estável com Lu, mantendo a união homoafetiva há 7 anos. 
(...) 
 
As motivações de L. são adequadas, pois se preocupa com a segurança futura das 
crianças. (...) 
 
L. e Lu têm exercido a parentalidade com responsabilidade e atenção às 
necessidades das crianças, possuindo ambiente familiar harmônico e estruturado, 
sendo que L. é uma profissional atuante e reconhecida na comunidade. (...) 
 
As crianças apresentam desenvolvimento aparentemente normal para sua faixa 
etária, estando plenamente integrados na família e comunidade, atualmente. (...) 
 
De acordo com o exposto acima, s.m.j., parece que L. tem exercido a parentalidade 
adequadamente. 
 
Com relação às vantagens da adoção para estas crianças, especificamente, 
conhecendo-se a família de origem, pode-se afirmar que, quanto aos efeitos sociais 
e jurídicos são inegáveis, quanto aos efeitos subjetivos é prematuro dizer, porém 
existem fortes vínculos afetivos que indicam bom prognóstico”. 
 
 
 
 

5. São dois os pontos cruciais para o deslinde da controvérsia submetida a 
julgamento: a) o primeiro, como antes mencionado, é a situação fática existente, em 
que a companheira da requerente já havia adotado regularmente as crianças desde 
o nascimento, e todos convivem em harmonia com a ora pretendente à adoção, 
porquanto a união de ambas existe desde 1998; b) o segundo, em um viés jurídico, 
é o fato de inexistir expressa previsão legal permitindo a inclusão, como adotante, do 
nome da companheira do mesmo sexo nos registros de nascimentos das crianças, 
nos quais antes constava apenas o nome da companheira que primeiro havia 
adotado. 
 
5.1. Nesse particular, é bem de ver que a lacuna não pode ser óbice à proteção, 
pelo Estado, dos direitos das crianças e adolescentes – direitos estes que, por sua 
vez, são assegurados expressamente em lei. O artigo 1o da Lei 12.010⁄09 prevê a 
“garantia do direito à convivência familiar a todas e crianças e adolescentes”, 
devendo o enfoque estar sempre voltado aos interesses do menor. 
 
Com efeito, em se tratando de adoção de crianças, há vários interesses envolvidos – 
daqueles que pretendem adotar, dos menores, do Ministério Público, da sociedade 
em geral. 
 
Todavia, mister observar a imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos 
menores sobre quaisquer outros, até porque está em jogo o próprio direito de filiação, 
do qual decorrem as mais diversas consequencias que refletem por toda a vida de 
qualquer indivíduo. 
 
Por isso mesmo, a matéria relativa à possibilidade de adoção de menores por casais 
homossexuais vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a 
melhor solução a ser dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são 
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É o que se depreende do artigo 43 do Estatuto da 

 
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando 
e fundar-se em motivos legítimos. 
 
 
 
 

5.2. Nesse passo, o acórdão recorrido, em análise detida sobre o tema, trouxe 
diversos estudos especializados (vale conferir, fls. 74-77), que, em resumo, “não 
indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o 
meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores”. 
 
Em síntese, tais estudos mencionados pelo acórdão (por exemplo, da Universidade 
de Virgínia, da Universidade de Valência e da Academia Americana de Pediatria) 
são respeitados e com fortes bases científicas, indicando: 
 
- “ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de gerar, quanto na circunstância de 
amar e servir”; 
 
- “nem sempre, na definição dos papéis maternos e paternos, há coincidência do 
sexo biológico com o sexo social”; 
 
- “o papel de pai nem sempre é exercido por um indivíduo do sexo masculino”; 
 
- os comportamentos de crianças criadas em lares homossexuais “não variam 
fundamentalmente daqueles da população em geral”; 
 
- “as crianças que crescem em uma família de lésbicas não apresentam 
necessariamente problemas ligados a isso na idade adulta”; 
 
- “não há dados que permitam afirmar que as lésbicas e os gays não são pais 
adequados ou mesmo que o desenvolvimento psicossocial dos filhos de gays e 
lésbicas seja comprometido sob qualquer aspecto em relação aos filhos de pais 
heterossexuais”; 
 
- “educar e criar os filhos de forma saudável o realizam semelhantemente os pais 
homossexuais e os heterossexuais”; 
 
- “a criança que cresce com 1 ou 2 pais gays ou lésbicas se desenvolve tão bem sob 
os aspectos emocional, cognitivo, social e do funcionamento sexual quanto à criança 
cujos pais são heterossexuais”. 
 
No caso específico dos autos, o Tribunal de origem entendeu, diante do relatório 
social anexado às fls. 13-17 e da constatação de estabilidade da família, que o 
pedido de adoção se mostrava favorável à apelada. 
 
Eis o trecho respectivo (fls. 77-78): 
 
“Postas as premissas, passo ao exame do caso, a fim de verificar se estão aqui 
concretamente atendidos os interesses dos adotandos. 
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E, também sob esse aspecto, a resposta é favorável à apelada. 
 
Como ressalta o relatório de avaliação, de fls. 13-17: 
 
(laudo já transcrito)”. 
 
Foi esta também a conclusão do parecer do Ministério Público Federal: 

 
Assim, sendo matéria fática indiscutível a absoluta inexistência de prejuízo no 
âmbito psicológico-emocional à criança, de cuja adoção se cogita, mas, bem ao 
contrário, maior segurança, maior amparo e maior afeto a ela reservado, encontra-se 
apta a recorrida à realização da adoção pretendida (fls. 161-166). 
 
5.3. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os 
menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa 
situação como a que ora se coloca em julgamento. 
 
O acórdão recorrido ressaltou ser “hora de abandonar os preconceitos e atitudes 
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa 
da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das 
crianças e dos adolescentes". 
 
De fato, se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer 
natureza para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao 
Estado, ao mesmo tempo, assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é 
medida que se impõe. 
 
No caso dos autos, em que as crianças já estão vivendo com o casal desde o 
nascimento, tendo atualmente seis e sete anos de idade respectivamente, qualquer 
solução denegatória da adoção retirará das crianças o direito à proteção integral, 
porquanto contarão apenas com uma das parceiras figurando na certidão de 
nascimento. 
 
A par de prejuízos de ordem material (sucessão, pensão, dentre outros) que serão 
acarretados às crianças com a negativa do pleito da autora, avulta-se a questão 
ética, moral, pois o Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. 
 
Vale dizer, no plano da “realidade”, são ambas, a requerente e sua companheira, 
responsáveis pela criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, 
solidariamente, compete a responsabilidade. 
 
Não se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada, pois as crianças já 
chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe 
dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo 
em suas criações. Estudam em colégio particular, como consta do relatório social, e 
não há qualquer preconceito em relação às outras crianças. 
 
Ademais, releva notar que, se não for reconhecido o direito de adoção pela recorrida 
– que é tida como mãe pelas crianças –, e se a mãe adotiva LRM, sua companheira, 
vier a faltar, a ora requerente poderá perder o direito de convívio com os filhos, o 
que será traumático para os menores, que serão “órfãos de mãe viva”. 
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De outro lado, se a recorrida é que vem a falecer – sendo ela que possui melhores 
meios de manutenção da família, como preconizado pelas instâncias ordinárias, 
quando ficou registrado que a mãe adotiva é autônoma e tem problemas de saúde, 
enquanto a recorrida é funcionária pública, estável, professora universitária e 
saudável –, impedir a adoção significa deixar as crianças sem a proteção conferida 
pelos direitos sucessórios. 
 
O mesmo problema se verifica se houver separação. Aqui a probabilidade de a 
recorrida perder qualquer direito de convívio com as crianças é ainda maior, pois 
será possível alegar que inexiste qualquer vínculo jurídico entre LMBG e as crianças, 
o que será prejudicial tanto para a recorrida como, principalmente, para os menores, e 
estes não terão direito sequer a alimentos. 
 
Como se não bastasse, há efeitos práticos que independem da eventual separação 
ou da morte. 
 
Caso deferida a adoção, as crianças terão automaticamente o direito de ser 
incluídas no convênio de saúde da recorrida, que conta também com vantagens 
para inclusão de filhos no ensino básico e superior, por ser professora universitária. 
 
Por sinal, o plano de saúde da recorrida decorre, como consignado pelas instâncias 
ordinárias, do vínculo empregatício, em que geralmente são estabelecidas regras de 
inclusão de dependentes, não sendo, por isso mesmo, daqueles de livre pactuação 
no mercado, como quer fazer crer o recorrente. 
 
5.4. A atitude da requerente, antes de mais nada, representa um ato de amor, 
desprendimento. A adoção, quando efetivada com o objetivo de atender aos 
interesses do menor, como no caso dos autos, é um gesto de humanidade, e LRM 
foi além, adotando duas crianças e delas cuidando. Os menores são, ainda, irmãos 
biológicos – e, segundo o Conselho Nacional de Justiça, que criou, em 29 de abril de 
2008, o Cadastro Nacional de Adoção, 86% das pessoas que desejavam adotar 
limitavam sua intenção a apenas uma criança (fonte: Jornal Folha de São Paulo de 4 
de agosto de 2009). 
 
Na verdade, a fundamentação do recurso especial passa distante do ponto central 
da questão, qual seja, os interesses das crianças e, no que diz respeito ao caso 
concreto, insurge-se apenas quanto à situação das mães, por isso que o Tribunal de 
origem assinalou: 
 
“Ora, ao acolher-se eventualmente o recurso interposto por quem tem o dever legal 
de proteger crianças e adolescentes, o que isto mudaria? Afinal, o que quer o agente 
ministerial? Que essas crianças sejam institucionalizadas? Que as mães se 
separem?” (fl. 79-verso). 
 
 
 
 

6. A doutrina acolhe a tese do acórdão. 
 
Mormente em se tratando de situação já consolidada, como no caso dos autos, 
importante destacar a observação de Mariana de Oliveira Farias e Ana Cláudia 
Bortolozzi Maia a respeito: 
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“Ora, se o que se busca com a adoção é o bem-estar da criança, como prevê o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, poderíamos dizer que o não-reconhecimento 
das famílias compostas por pais⁄mães homossexuais e, assim, a impossibilidade da 
adoção por ambos os (as) parceiros (as) iria contra os princípios legais, já que 
facilitaria o fato de a criança se sentir diferente e discriminada. Assim, a criança 
poderia se sentir estigmatizada não por ser adotada por pessoas homossexuais, 
mas pela lei de seu país não considerar sua família como tal” (Adoção por 
Homossexuais – A Família Homoparental sob o Olhar da Psicologia Jurídica, Ed. 
Juruá, p. 217). 
 
Na mesma linha, confiram-se Vera Lucia da Silva Sapko, Do Direito à Paternidade e 
Maternidade dos Homossexuais, Ana Paula Ariston Barion Peres, A Adoção por 
Homossexuais – Fronteiras da Família Pós-modernidade, Enézio de Deus Silva 
Júnior, A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais. 
 
Por todos, vale transcrever a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, que, 
curiosamente, menciona exatamente o caso ora em exame, logo após o seu 
julgamento pelo Tribunal local: 
 
A adoção conjunta por duas pessoas do mesmo sexo foi objeto de reconhecimento 
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo como relator o Desembargador 
Luis Felipe Brasil Santos. A Sétima Câmara Cível, por unanimidade, confirmou a 
sentença de primeira instância proferida pelo Juiz Julio César Spoladore Domingos, 
da Comarca de Bagé, concedendo a adoção de dois irmãos, à companheira da mãe 
biológica. A decisão reconheceu como entidade familiar, merecedora da proteção 
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de 
duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência 
inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar. Não 
identificando os estudos especializados qualquer inconveniente para que crianças 
fossem adotadas, e comprovado o saudável vínculo de afeto existente entre as 
crianças e as adotantes, destacou o ilustre Relator: “é hora de abandonar de vez 
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma 
postura de firme defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente é 
assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227, CF)”. Não se 
pode usar como argumento contrário à adoção por casal homoafetivo a 
impossibilidade do registro do filho. O art. 54 da Lei nº 6.015, de 1973, conhecida 
como “Lei de Registros Públicos”, dentre os elementos de identificação, indica os 
nomes e prenomes dos pais, e os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. 
Nada impede a simples menção dos “pais”, atendida a ordem alfabética e respectiva 
filiação biológica (avós) (Instituições de Direito Civil – Volume V - Direito de Família, 
Ed. Forense, p. 422). 
 
 
 
 

7. Ademais, como se sabe, e é possível constatar em rápida pesquisa à rede 
mundial de computadores, são vários países hodiernamente onde há previsão legal 
expressa permitindo a adoção por casais homossexuais, valendo destacar: 
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Inglaterra, País de Gales e Países Baixos. O mesmo ocorre em algumas províncias 
da Espanha, entre as quais Navarra e País Basco. 
 
 
 
 

8. Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à 
situação fática consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de primazia à 
proteção integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos autos, há 
mais do que reais vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do 
ECA. Na verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a 
medida. 
 
 
 
 

9. Como reforço de argumentação, e no sentido de afastar, por outro aspecto, a tese 
jurídica do recorrente, que alega contrariedade aos artigos 1.622 e 1.723 do Código 
Civil de 2002, 1º da Lei 9.278⁄96 e 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, vale 
recordar que, segundo penso, não existe proibição para o reconhecimento de 
qualquer união, desde que preenchidos os requisitos legais. 
 
Os dispositivos mencionados limitam-se a estabelecer a possibilidade de união 
estável entre homem e mulher que preencham as condições impostas pela lei, quais 
sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem restringir eventual união 
entre dois homens ou duas mulheres. 
 
O objetivo da lei é conferir aos companheiros os direitos e deveres trazidos pelo 
artigo 2º (Lei 9.278⁄96), não existindo qualquer vedação expressa para que esses 
efeitos alcancem uniões entre pessoas do mesmo sexo. 
 
Poderia o legislador, caso desejasse, utilizar expressão restritiva, de modo que a 
união entre pessoas de idêntico sexo ficasse definitivamente excluída da 
abrangência legal. Contudo, assim não procedeu. 
 
A matéria, conquanto derive de situação fática conhecida de todos, ainda não foi 
expressamente regulada. 
 
Nesse particular, leciona Vicente Rao: 
 
“As lacunas do direito normativo, segundo Enneccerus, nos quatro casos seguintes 

se verificam: 
 
(...) 
 
2º. quando a norma é totalmente omissa: a) intencionalmente, porque o problema, 
ao sobrevir a lei, não se achava suficientemente amadurecido para a solução; b) ou, 
apenas, porque a solução não foi prevista; c) ou, ainda, porque a questão não 
chegou a ser praticamente suscitada até a superveniência da norma” (O Direito e a 
Vida dos Direitos, Volume I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p.456-
458). 
 
Como é de curial sabença, a lacuna existe na lei e não no ordenamento jurídico. 
Admite-se a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não 
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expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo 
legislador. 
 
Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira: 
 
“A analogia consiste no processo lógico pelo qual o aplicador do direito estende o 
preceito legal aos casos não diretamente compreendidos em seu dispositivo. 
Pesquisa a vontade da lei, para leva-lá às hipóteses que a literalidade de seu texto 
não havia mencionado” (Instituições de Direito Civil, Volume 1. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2004, p.72). 
 
Por outro lado, ao julgador é vedado eximir-se de prestar jurisdição sob o 

argumento de ausência de previsão legal. 
 
Maria Berenice Dias, Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, que anos atrás em seus estudos jurídicos cunhou a expressão 
relação homoafetiva, adverte: 
 
“A falta de previsão específica nos regramentos legislativos não pode servir de 
justificativa para negar prestação jurisdicional ou ser invocada como motivo para 
deixar de reconhecer a existência de direito merecedor de tutela.” (Homoafetividade: 
o que diz a Justiça, Editora: Livraria do Advogado, p.11-12). 
 
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de não haver reconhecido 
expressamente a união estável homoafetiva, considerou-a análoga à união entre 
pessoas de sexos diferentes, fazendo incidir, a fim de dispensar tratamento 
igualitário, em termos patrimoniais, às relações heterossexuais e homossexuais, a 
norma inserta no artigo 4º da LICC, que dispõe: 
 
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito. 
 
Confiram-se os precedentes: 
 
Direito civil. Previdência privada. Benefícios. Complementação. 
 
Pensão post mortem. União entre pessoas do mesmo sexo. Princípios fundamentais. 
Emprego de analogia para suprir lacuna legislativa. 
 
Necessidade de demonstração inequívoca da presença dos elementos essenciais à 
caracterização da união estável, com a evidente exceção da diversidade de sexos. 
Igualdade de condições entre beneficiários. 
 
- Despida de normatividade, a união afetiva constituída entre pessoas de mesmo 
sexo tem batido às portas do Poder Judiciário ante a necessidade de tutela, 
circunstância que não pode ser ignorada, seja pelo legislador, seja pelo julgador, 
que devem estar preparados para atender às demandas surgidas de uma sociedade 
com estruturas de convívio cada vez mais complexas, a fim de albergar, na esfera 
de entidade familiar, os mais diversos arranjos vivenciais. 
 
- O Direito não regula sentimentos, mas define as relações com base neles geradas, 
o que não permite que a própria norma, que veda a discriminação de qualquer 
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ordem, seja revestida de conteúdo discriminatório. O núcleo do sistema jurídico deve, 
portanto, muito mais garantir liberdades do que impor limitações na esfera pessoal 
dos seres humanos. 
 
- Enquanto a lei civil permanecer inerte, as novas estruturas de convívio que batem 
às portas dos Tribunais devem ter sua tutela jurisdicional prestada com base nas leis 
existentes e nos parâmetros humanitários que norteiam não só o direito 
constitucional, mas a maioria dos ordenamentos jurídicos existentes no mundo. 
 
Especificamente quanto ao tema em foco, é de ser atribuída normatividade idêntica 
à da união estável ao relacionamento afetivo entre pessoas do mesmo sexo, com os 
efeitos jurídicos daí derivados, evitando-se que, por conta do preconceito, sejam 
suprimidos direitos fundamentais das pessoas envolvidas. 
 
- O manejo da analogia frente à lacuna da lei é perfeitamente aceitável para 
alavancar, como entidade familiar, na mais pura acepção da igualdade jurídica, as 
uniões de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Para ensejar o reconhecimento, 
como entidades familiares, de referidas uniões patenteadas pela vida social entre 
parceiros homossexuais, é de rigor a demonstração inequívoca da presença dos 
elementos essenciais à caracterização da união estável, com a evidente exceção da 
diversidade de sexos. 
 
- Demonstrada a convivência, entre duas pessoas do mesmo sexo, pública, contínua 
e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, haverá, por 
consequência, o reconhecimento de tal união como entidade familiar, com a 
respectiva atribuição dos efeitos jurídicos dela advindos. 
 
- A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a valorização 
do afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, colocando à margem do 
sistema a antiga postura meramente patrimonialista ou ainda aquela voltada apenas 
ao intuito de procriação da entidade familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam 
as relações afetivas, sejam entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e 
a mulher, pela comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os 
seus integrantes. 
 
- Deve o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer atento às manifestações 
de intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face das 
minorias, cabendo-lhe exercitar raciocínios de ponderação e apaziguamento de 
possíveis espíritos em conflito. 
 
- A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar em ideais de fraternidade e 
solidariedade, não podendo o Poder Judiciário esquivar-se de ver e de dizer o novo, 
assim como já o fez, em tempos idos, quando emprestou normatividade aos 
relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir, por consequência, o 
instituto da união estável. A temática ora em julgamento igualmente assenta sua 
premissa em vínculos lastreados em comprometimento amoroso. 
 
- A inserção das relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo no Direito de 
Família, com o consequente reconhecimento dessas uniões como entidades 
familiares, deve vir acompanhada da firme observância dos princípios fundamentais 
da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da autodeterminação, 



! 178! 
 
 
 
da intimidade, da não-discriminação, da solidariedade e da busca da felicidade, 
respeitando-se, acima de tudo, o reconhecimento do direito personalíssimo à 
orientação sexual. 
 
- Com as diretrizes interpretativas fixadas pelos princípios gerais de direito e por 
meio do emprego da analogia para suprir a lacuna da lei, legitimada está 
juridicamente a união de afeto entre pessoas do mesmo sexo, para que sejam 
colhidos no mundo jurídico os relevantes efeitos de situações consolidadas e há 
tempos à espera do olhar atento do Poder Judiciário. 
 
- Comprovada a existência de união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, é de se 
reconhecer o direito do companheiro sobrevivente de receber benefícios 
previdenciários decorrentes do plano de previdência privada no qual o falecido era 
participante, com os idênticos efeitos operados pela união estável. 
 
- Se por força do art. 16 da Lei n.º 8.213⁄91, a necessária dependência econômica 
para a concessão da pensão por morte entre companheiros de união estável é 
presumida, também o é no caso de companheiros do mesmo sexo, diante do 
emprego da analogia que se estabeleceu entre essas duas entidades familiares. 
 
- “A proteção social ao companheiro homossexual decorre da subordinação dos 
planos complementares privados de previdência aos ditames genéricos do plano 
básico estatal do qual são desdobramento no interior do sistema de seguridade 
social” de modo que “os normativos internos dos planos de benefícios das entidades 
de previdência privada podem ampliar, mas não restringir, o rol dos beneficiários a 
serem designados pelos participantes”. 
 
- O direito social previdenciário, ainda que de caráter privado complementar, deve 
incidir igualitariamente sobre todos aqueles que se colocam sob o seu manto 
protetor. Nessa linha de entendimento, aqueles que vivem em uniões de afeto com 
pessoas do mesmo sexo, seguem enquadrados no rol dos dependentes 
preferenciais dos segurados, no regime geral, bem como dos participantes, no 
regime complementar de previdência, em igualdade de condições com todos os 
demais beneficiários em situações análogas. 
 
- Incontroversa a união nos mesmos moldes em que a estável, o companheiro 
participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, ainda que 
não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão, isso porque “a 
previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de 
avença firmada entre particulares”. 
 
- Mediante ponderada intervenção do Juiz, munido das balizas da integração da 
norma lacunosa por meio da analogia, considerando-se a previdência privada em 
sua acepção de coadjuvante da previdência geral e seguindo os princípios que dão 
forma à Direito Previdenciário como um todo, dentre os quais se destaca o da 
solidariedade, são considerados beneficiários os companheiros de mesmo sexo de 
participantes dos planos de previdência, sem preconceitos ou restrições de qualquer 
ordem, notadamente aquelas amparadas em ausência de disposição legal. 
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- Registre-se, por fim, que o alcance deste voto abrange unicamente os planos de 
previdência privada complementar, a cuja competência estão adstritas as Turmas 
que compõem a Segunda Seção do STJ. 
 
Recurso especial provido. 
 
(REsp 1.026.981⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 04⁄02⁄2010, DJ de 23⁄02⁄2010). 
 
PROCESSO CIVIL E CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 
282⁄STF - UNIÃO HOMOAFETIVA - INSCRIÇÃO DE PARCEIRO EM PLANO DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA - POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
NÃO CONFIGURADA. 
 
(...) 
 
- A relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união estável, permite a 
inclusão do companheiro dependente em plano de assistência médica. 
 
- O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição sexual 
não diminui direitos e, muito menos, a dignidade da pessoa humana. 
 
(...) 
 
(REsp 238.715⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 
TURMA, DJ de 02⁄10⁄2006). 
 
A Suprema Corte também assim se manifestou, em decisão proferida pelo Ministro 
Celso Mello, quando analisou o pleito formulado na MC na ADin 3.300⁄DF, DJ de 
09⁄02⁄2006: 
 
UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. ALTA RELEVÂNCIA 
SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS 
UNIÕES HOMOAFETIVAS. PRETENDIDA QUALIFICAÇÃO DE TAIS UNIÕES 
COMO ENTIDADES FAMILIARES. DOUTRINA. ALEGADA 
INCONSTITUCIONALIDADE DOA RT. 1º DA LEI 9.278⁄96. NORMA LEGAL 
DERROGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO ART. 1723 DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
(2002), QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NESTA SEDE DE CONTROLE 
ABSTRATO.     INVIABILIDADE,     POR TAL     RAZÃO, DA AÇÃO     DIRETA. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, DE OUTRO LADO, DE SE PROCEDER À 
FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS 
ORIGINÁRIAS (ART.226,PARAGRAFO 3º,       NO CASO).       DOUTRINA. 
JURISPRUDÊNCIA (STF). NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE DISCUTIR O TEMA 
DAS UNIÕES ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS, INCLUSIVE PARA EFEITO DE SUA 
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE ENTIDADE FAMILIAR: MATÉRIA A SER 
VEICULADA EM SEDE DE ADPF. 
 
(...) Não obstante as razões de ordem estritamente formal, que tornam insuscetível 
de conhecimento a presente ação direta, mas considerando a extrema importância 
jurídico-social da matéria - cuja apreciação talvez pudesse viabilizar-se em sede de 
argüição de descumprimento de preceito fundamental -, cumpre registrar, quanto à 
tese sustentada pelas entidades autoras, que o magistério da doutrina, apoiando-se 
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em valiosa hermenêutica construtiva, utilizando-se da analogia e invocando 
princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não-discriminação 
e da busca da felicidade), tem revelado admirável percepção do alto significado de 
que se revestem tanto o reconhecimento do direito personalíssimo à orientação 
sexual, de um lado, quanto a proclamação da legitimidade ético-jurídica da união 
homoafetiva como entidade familiar, de outro, em ordem a permitir que se extraiam, 
em favor de parceiros homossexuais, relevantes conseqüências no plano do Direito 
e na esfera das relações sociais. Essa visão do tema, que tem a virtude de superar, 
neste início de terceiro milênio, incompreensíveis resistências sociais e institucionais 
fundadas em fórmulas preconceituosas inadmissíveis, vem sendo externada, como 
anteriormente enfatizado, por eminentes autores, cuja análise de tão significativas 
questões tem colocado em evidência, com absoluta correção, a necessidade de se 
atribuir verdadeiro estatuto de cidadania às uniões estáveis homoafetivas (LUIZ 
EDSON FACHIN, "Direito de Família - Elementos críticos à luz do novo Código Civil 
brasileiro", p. 119⁄127, item n. 4, 2003, Renovar; LUIZ SALEM VARELLA⁄IRENE 
INNWINKL SALEM VARELLA, "Homoerotismo no Direito Brasileiro e Universal -
Parceria Civil entre Pessoas do mesmo Sexo", 2000, Agá Juris Editora, ROGER 
RAUPP RIOS, "A Homossexualidade no Direito", p. 97⁄128, item n. 4, 2001, Livraria 
do Advogado Editora - ESMAFE⁄RS; ANA CARLA HARMATIUK MATOS, "União 
entre Pessoas do mesmo Sexo: aspectos jurídicos e sociais", p. 161⁄162, Del Rey, 
2004; VIVIANE GIRARDI, "Famílias Contemporâneas, Filiação e Afeto: a 
possibilidade jurídica da Adoção por Homossexuais", Livraria do Advogado Editora, 
2005; TAÍSA RIBEIRO FERNANDES, "Uniões Homossexuais: efeitos jurídicos", 
Editora Método, São Paulo; JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, "A Natureza 
Jurídica da Relação Homoerótica", "in "Revista da AJURIS" nº 88, tomo I, p. 224⁄252, 
dez⁄2002, v.g.). 
 
Em se tratando de benefícios previdenciários, o INSS editou a Instrução Normativa 
25, que “estabelece, por força de decisão judicial, procedimentos a serem adotados 
para a concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira 
homossexual”. Tal instrução, embora de caráter administrativo, sinaliza uma 
evolução no tratamento da matéria, ao se utilizar, expressamente, do termo união 
estável para as relações homoafetivas. É o que dispõe o artigo 3º: “A comprovação 
da união estável e dependência econômica far-se-á através dos seguintes 
documentos...”. 
 
Também a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 – a “Lei Maria da Penha” -, 
estabelece no artigo 5º, parágrafo único, que “As relações pessoais enunciadas 
neste artigo independem de orientação sexual”. 
 
No julgamento do Recurso Especial 820.475⁄RJ, DJ de 11⁄05⁄2009, esta Corte 
entendeu pela possibilidade jurídica do pedido de declaração de união estável 
formulado por casal homossexual, ficando a ementa assim redigida: 
 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO HOMOAFETIVA. 
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA 
AO ARTIGO 132, DO CPC. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARTIGOS 1º 
DA LEI 9.278⁄96 E 1.723 E 1.724 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE LACUNA 
LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DA ANALOGIA COMO MÉTODO 
INTEGRATIVO. 
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1. Não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz, se a magistrada que 
presidiu a colheita antecipada das provas estava em gozo de férias, quando da 
prolação da sentença, máxime porque diferentes os pedidos contidos nas ações 
principal e cautelar. 
 
2. O entendimento assente nesta Corte, quanto a possibilidade jurídica do pedido, 
corresponde a inexistência de vedação explícita no ordenamento jurídico para o 
ajuizamento da demanda proposta. 
 
3. A despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, para a 
hipótese em apreço, onde se pretende a declaração de união homoafetiva, não 
existe vedação legal para o prosseguimento do feito. 
 
4. Os dispositivos legais limitam-se a estabelecer a possibilidade de união estável 
entre homem e mulher, dês que preencham as condições impostas pela lei, quais 
sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem, contudo, proibir a união 
entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o legislador, caso desejasse, utilizar 
expressão restritiva, de modo a impedir que a união entre pessoas de idêntico sexo 
ficasse definitivamente excluída da abrangência legal. Contudo, assim não procedeu. 
 
5. É possível, portanto, que o magistrado de primeiro grau entenda existir lacuna 
legislativa, uma vez que a matéria, conquanto derive de situação fática conhecida de 
todos, ainda não foi expressamente regulada. 
 
6. Ao julgador é vedado eximir-se de prestar jurisdição sob o argumento de ausência 
de previsão legal. Admite-se, se for o caso, a integração mediante o uso da analogia, 
a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência 
coincida com outros tratados pelo legislador. 
 
5. Recurso especial conhecido e provido. 
 
Embora naquela oportunidade a Corte não tenha adentrado no mérito, afastando 
apenas a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, entendo que os 
fundamentos expendidos naquele voto podem aplicar-se ao caso concreto. 
 
É que, ainda que não se reconheça a existência de união estável entre casais 
homossexuais, o fato é que esse tipo de união deve receber o mesmo tratamento 
conferido às uniões estáveis, o que afasta a pretensa violação ao artigo 1.622 do 
Código Civil, que dispunha: “Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se 
forem marido e mulher, ou se viverem em união estável” (tal dispositivo foi revogado 
pela recente Lei de Adoção – Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, que, ao alterar a 
redação do artigo 42, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentou a 
necessidade de comprovação da estabilidade da família, preconizando: "Para 
adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família"). 
 
Por sinal, o acórdão recorrido foi claro em afirmar que, apesar de a união 
homoafetiva não constituir uma união estável, o tratamento jurídico a ser dado a 
ambas as situações deve ser idêntico. Confira-se o trecho respectivo: 
 
“Não se está aqui a afirmar que tais relacionamentos constituem exatamente uma 

união estável. O que se sustenta é que, se é para tratar por analogia, muito mais se 
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assemelham a uma união estável do que a uma sociedade de fato. Por quê? Porque 
a affectio que leva estas duas pessoas a viverem juntas, a partilharem os momentos 
bons e maus da vida é muito mais a affectio conjugalis do que a affectio societatis. 
Elas não estão ali para obter resultados econômicos da relação, mas, sim, para 
trocarem afeto, e esta troca de afeto, com o partilhamento de uma vida em comum, 
é que forma uma entidade familiar. Pode-se dizer que não é união estável, mas é 
uma entidade familiar à qual devem ser atribuídos iguais direitos”. 
 
(...) 
 
Partindo então do pressuposto de que o tratamento a ser dado às uniões do mesmo 
sexo, que convivem de modo durável, sendo essa convivência pública, contínua e 
com o objetivo de constituir família deve ser o mesmo que é atribuído em nosso 
ordenamento jurídico às uniões estáveis, resta concluir que é possível reconhecer, 
em tese, a essas pessoas o direito de adotar em conjunto”. 
 
 
 
 

Nesse sentido também foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, que, em 
parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Pedro Henrique Távora 
Niess, registrou: 
 
“Há de se ressaltar que a Lei, ao estabelecer que a união estável entre homem e 
mulher caracteriza entidade familiar, apenas teve a preocupação de também incluir 
esta forma de convivência na concepção de família, sem dela excluir, entretanto, as 
relações homoafetivas, agindo, portanto, com acerto o Tribunal de origem que, por 
analogia ao regramento vigente, entendeu ser o caso de lhes dar tratamento 
equivalente à união estável, sendo possível, portanto, a adoção conforme pleiteado”. 
(...) 
 
Portanto, quer se reconheça à união homoafetiva de que cuida este processo o 
caráter de união estável, quer se lhe reconheça a natureza de instituição a ela 
equivalente, não há como negar que caracteriza entidade familiar. 
 
Também o E. Tribunal Superior Eleitoral, que congrega membros tanto do Pretório 
Excelso quanto dessa Corte Superior de Justiça, reconheceu, expressamente, que a 
união de duas mulheres, nas condições antes expostas, configura, efetivamente, 
relação estável “à semelhança do que ocorre com os sujeitos de união estável de 
concubinato e de casamento”, a tal ponto que se submete 'à regra de inelegibilidade 
prevista no artigo 14, § 1º, da Constituição Federal” (Respe nº 24.564⁄PA, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, publicado em sessão em 1º.10.2004). 
 
De fato, em vista de as uniões homoafetivas merecerem tratamento idêntico ao 
conferido às uniões estáveis, a circunstância de se tratar de casal homossexual, por 
si só, não é motivo para impedir a adoção de menores. 
 
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, uma vez 
que a parte não procedeu ao indispensável cotejo analítico, exigência contida nos 
artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º e 2º, do RISTJ. Tal circunstância 
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 
constitucional. 
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. 
 
É como voto. 


