
RESUMO 

O presente trabalho busca investigar se o direito à reprodução humana por meio da técnica de 

reprodução assistida conhecida como gestação de substituição e o direito ao livre 

planejamento familiar estão sendo garantidos pelo Estado. A pesquisa foi feita em perspectiva 

comparada entre Brasil e Estados Unidos da América, investigando as legislações existentes 

nos dois países e jurisprudência acerca do tema. Partindo da constatação de que muitos 

direitos humanos, entre eles o direito à reprodução, são negados pelo legislador às minorias, 

em razão da omissão em regulamentar esses direitos, impedindo pessoas solteiras, casais 

inférteis e casais homoafetivos de exercerem o direito à reprodução e considerando que o fato 

de não estarem regulamentados não quer dizer que os direitos não existam, a pesquisa 

procurou respaldo dogmático para delimitar semanticamente o termo gestação de 

substituição e sua alocação dentro do biodireito; buscou ainda apresentar, tanto no Brasil, 

quando nos Estados Unidos, o panorama de reconhecimento da gestação de substituição pelo 

Estado, pela doutrina e pelos tribunais. Por fim, foi feita análise dos níveis de reconhecimento 

da utilização da gestação de substituição como meio de reprodução entre os dois países 

pesquisados. Palavras-chave: Gestação de substituição; direito à reprodução; reconhecimento 

jurídico; direito comparado. 

 

ABSTRACT  

This paper aims to investigate whether the right to human reproduction through the assisted 

reproduction technique known as gestational surrogacy and the right to free family planning 

are being guaranteed by the state. The research was conducted in a comparative perspective 

between Brazil and the United States of America, investigating the existing laws in both 

countries and case law on the subject. Based on the fact that many human rights, including the 

right to reproduction, are denied by the legislature to minorities because of their failure to 

regulate these rights, preventing single persons, infertile couples and same-sex couples from 

exercising the right to reproduction and considering that the fact that they are not regulated 

does not mean that rights do not exist, the research sought dogmatic support to semantically 

delimit the term gestational surrogacy and its allocation within the right; It also sought to 

present, both in Brazil and in the United States, the panorama of recognition of the gestational 

surrogacy, by the State, by doctrine and by the courts. At the end, an analysis was made about 

the levels of recognition the use of gestational surrogacy as a means of reproduction between 

the two countries surveyed. Keywords: gestational surrogacy; right to reproduction; legal 

recognition; comparative law. 


