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RESUMO 

 

  A definição do objeto de estudo da presente pesquisa encontra-se na 

vedação imposta pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução n. 

2.013/2013, especificamente no Princípio I, alínea 2, que limitou o acesso à 

reprodução humana assistida em mulheres com mais de cinquenta (50) anos. Trata-

se de uma Resolução que se dirige a destinatários muito específicos, quais sejam os 

médicos, entretanto, demandou discussões e polêmicas acerca da sua 

inconstitucionalidade, por afronta à liberdade de planejamento familiar. Esta 

pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a constitucionalidade da 

Resolução e investigar a fundo quais outros institutos ela também estaria 

resguardando. A abordagem teórico-metodológica utilizada caracteriza-se como um 

estudo descritivo/analítico, amparado em amplo leque de fontes documentais e 

bibliográficas, complementadas por informações e dados captados via internet. Nos 

aspectos jurídico-constitucionais foi utilizado o método histórico; na análise das 

normas, que regulam a reprodução humana, foram necessárias à dogmática e a 

hermenêutica jurídica. Buscou-se demonstrar os aspectos jurídico-constitucionais e 

internacionais relacionados ao direito à reprodução humana e como estas normas 

apontam para uma maternidade responsável e planejada. Relembramos as 

limitações impostas pela natureza humana em razão do envelhecimento do corpo 

humano, além de expor as questões que envolvem a maternidade após os (50) 

anos, pautando-se em pesquisas, estatísticas e posicionamentos de médicos que 

reforçam a baixa probabilidade de sucesso no tratamento através da reprodução 

humana assistida. Suscitamos discussão sob a disposição física da mulher após os 

cinquenta (50) anos com olhar no interesse do menor. O estudo buscou demonstrar 

um panorama da realidade e trazer o leitor para discussão do tema. Pretendeu-se, 

com isso: a) analisar se a Resolução n. 2.013/2013 do CFM afronta normas 

Constitucionais; e, b) reforçar o melhor interesse do menor. Conclui-se que houve 

avanços significativos na ciência que proporcionaram a idealização da maternidade, 

contudo, há limites que devem ser respeitados. 

  

  Palavras-chave: maternidade tardia; resolução 2.013/2013; reprodução 

humana. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

  The definition of the study of this research object is in the prohibition 

imposed by the Federal Medical Council, through Resolution n. 2013/2013, 

specifically in Principle I, paragraph 2, which limited access to assisted human 

reproduction in women over fifty (50) years. This is a resolution that addresses very 

specific recipients, namely doctors, however, demanded discussions and 

controversies about its unconstitutionality, by affront to freedom of family planning. 

This research was developed in order to analyze the constitutionality of the 

Resolution and investigate the background which other institutes it would also be 

protecting. The theoretical and methodological approach is characterized as a 

descriptive / analytical, supported by wide range of documentary and bibliographic 

sources, supplemented by information and data captured via the Internet. In the legal 

and constitutional aspects we used the historical method; the analysis of the rules 

that regulate human reproduction, were necessary for the dogmatic and legal 

hermeneutics. We sought to demonstrate the legal and constitutional and 

international aspects related to the right to human reproduction and how these rules 

indicate a responsible and planned parenthood. We recall the limitations imposed by 

human nature due to the aging of the human body, in addition to exposing the issues 

surrounding motherhood after (50) years, and are based on research, statistics and 

medical positions that strengthen the low probability of success in treatment through 

assisted human reproduction. Have raised discussion on the physical layout of the 

woman after the fifty (50) years with look in the child's interest. The study attempts to 

show a picture of reality and bring the reader to discussion of the topic. Its objective 

was this: a) consider whether the Resolution no. 2013/2013 CFM affront 

Constitutional standards; and, b) strengthen the minor's best interests. It is concluded 

that significant advances in science that provided the idealization of motherhood, 

however, there are limits that must be respected. 

 

  Keywords: late motherhood; Resolution 2.013 / 2013; human reproduction.  
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  INTRODUÇÃO 

 

  O tema abordado no presente trabalho é a maternidade tardia. Nele 

discutiremos os direitos relacionados ao ato da mulher, com mais de cinquenta (50) 

anos, que busca por meio das técnicas de reprodução humana assistida, a tentativa 

da realização do desejo de ser mãe em confronto com a vedação que lhe é imposta, 

pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, tendo em vista o Princípio I, alínea 2 da 

Resolução n. 2.013/2013. 

  Muitas mulheres sofrem com as consequências da infertilidade que as 

impossibilitaram de serem mães. Todavia, não se trata somente de uma questão 

médica. Muitas mulheres não são mães por questões econômicas, psicológicas e 

sociais, reflexo do resultado de uma mudança comportamental face ao novo papel 

que desempenham na sociedade, sendo cada vez mais comum, o adiamento da 

gravidez pela mulher pela busca da estabilidade profissional; ou pela espera de um 

relacionamento estável; ou por ser vítima do desvirtuamento da mídia e das 

empresas de fertilização; ou até mesmo pela própria incerteza no desejo de ser 

mãe. Seja por razões médicas ou não, certo é que a natureza humana, por meio de 

seu relógio biológico não espera. Quando nos damos conta, estamos com a idade 

avançada e sofrendo os efeitos do envelhecimento natural do corpo humano.  

   Certamente uma das grandes preocupações do homem enquanto ser humano 

tem sido a sua imortalidade. Ao longo da história a descoberta pelos cientistas tem 

proporcionado o inimaginável, interferindo nas regras da natureza humana. É neste 

cenário que surgem as técnicas de reprodução humana assistida, fruto do avanço 

científico e tecnológico, proporcionando às mulheres a possibilidade da idealização 

do projeto da maternidade. 

   Ocorre que a maternidade tardia de forma artificial desencadeia uma série de 

problemas no campo jurídico e social, pois a análise da questão temporal que 

envolve o tema implica em baixa probabilidade de sucesso no tratamento através da 

reprodução humana assistida, conforme pesquisas, estatísticas e posicionamentos 

médicos apontados no trabalho, além de afronta ao princípio do melhor interesse do 

menor, andando na contramão do objetivo da ciência.  



10 

 

 
 

  Há uma grande discussão jurídica acerca da Resolução n. 2.013/2013 do 

CFM ser considerada inconstitucional, uma vez que estaria afrontando a liberdade 

no planejamento familiar. Na realidade, a Ciência do Direito busca encontrar 

respostas eficazes e convincentes para os grandes dilemas que as técnicas de 

reprodução humana assistida fazem emergir. Foi nesta seara que desenvolvemos 

este trabalho, dividindo-o em três partes. 

    Na primeira, demonstramos os aspectos jurídico-constitucionais e 

internacionais relacionados ao direito à reprodução humana e como estas normas 

apontam para uma maternidade responsável e planejada. Trataremos sobre o direito 

ao progresso científico e liberdade científica; direito à saúde sexual e reprodutiva; 

direito à liberdade e à autonomia, bem como relembraremos importantes aspectos e 

posicionamentos jurídicos da atualidade relacionados à família.   

  Na segunda, cuidaremos de aspectos sobre a natureza humana, 

especificamente relacionada à fecundação natural, buscando fazer o leitor relembrar 

as limitações impostas pela natureza humana em razão do envelhecimento do corpo 

humano. Trataremos das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no que diz 

respeito à esterilidade e à infertilidade, trazendo as modalidades das técnicas de 

reprodução humana assistida. Ultrapassado este panorama, analisaremos os 

aspectos da maternidade quando a mulher atinge os cinquenta (50) anos. 

Abordaremos o outro lado da maternidade tardia, que envolve as exigências do 

mercado de trabalho, as dificuldades de se estabelecer um relacionamento amoroso 

em tempo fértil, o desvirtuamento da mídia e empresas de fertilização, as 

dificuldades sob o casamento, além de muitas mulheres adiarem a maternidade em 

razão de seus parceiros não quererem filho. Encerramos esta parte com a discussão 

jurídica sobre a vedação de acesso à reprodução humana assistida em mulheres 

com mais de cinquenta (50) anos pelo Conselho Federal de Medicina. 

 Na terceira e última parte, trataremos do princípio da paternidade responsável, 

com enfoque na questão da responsabilidade, inclusive, suscitando discussão sob a 

disposição física da mulher após os cinquenta (50) anos com olhar no melhor 

interesse do menor. Após, examinaremos a maternidade projetada tardiamente com 

base na lei do planejamento familiar, extraindo dela pontos que reforçam a vedação 

pelo Conselho Federal de Medicina. E, por fim, abordaremos aspectos relativos ao 

melhor interesse do menor, dentro do tema da maternidade tardia por meio das 
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técnicas de reprodução humana assistida após os cinquenta (50) anos, buscando 

defender o menor e seu interesse a uma vida digna suscitando os institutos 

consagrados na Constituição e até Internacionalmente. 

   O tema é relevante, pois o projeto inicial para a constituição de uma família é 

a maternidade. Assim, a proposta apresentada objetiva reforçar a posição do 

Conselho Federal de Medicina, buscando dar sustentação legal e ética à 

manutenção da vedação imposta, em prol da vida e do melhor interesse do menor. 
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1. ASPECTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS DA REPRODUÇÃO HUMANA 

 

1.1.  Direito Fundamental à Reprodução Humana 

  Todo estudo no campo do direito não deve prescindir de identificação dos 

fundamentos que o norteiam, apontando os fundamentos internacionais e 

constitucionais que o sustentam. 

  A Constituição da República, como Lei Maior do país, possui preceitos legais 

que dão sustentação ao catálogo de direitos e garantias fundamentais, assim 

amparando: à vida; à família e sua forma de planejamento; à saúde; à liberdade; à 

autonomia; ao progresso e à liberdade científica; e, toda relação jurídica que os 

envolvem. De outra parte, temos os tratados e convenções de direitos humanos 

adotados pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como as declarações e os 

programas e plataformas de ação de conferências internacionais, considerados 

importantes compromissos morais dos Estados signatários, que incentivam a 

efetivação dentro das fronteiras nacionais do que foi objeto de consenso 

internacional. 

  Para tratar dos direitos fundamentais que estão ligados ao assunto da 

reprodução humana, imperioso lembrarmos que a reprodução é a função biológica 

da “continuação da espécie humana”1, e é desta função que atualmente 

contemplamos a garantia ao mais amplo serviço de saúde reprodutiva, com o direito 

à saúde. Especificamente neste particular sublinhamos o direito à saúde sexual e 

reprodutiva, ficando assegurado ao homem, à mulher ou ao casal, o tratamento de 

enfermidades e doenças relacionadas. Já a reprodução humana assistida é “a 

manipulação em laboratório de componentes genéticos da fecundação”2.  

  Feita estas pontuações, buscando-se dar consistência normativa ao direito à 

reprodução humana e à reprodução humana assistida, intimamente ligados ao 

planejamento familiar, que são bases importantes de discussões deste trabalho, 

devemos considerar que os direitos e garantias expressos na Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, consagrando a 

                                                           
1
 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3. ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008, 4 v., 

p.170. 
2
 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3. ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008, 4 v.,  

p.170-171. 
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primazia do respeito aos direitos humanos como modelo defendido para a ordem 

internacional (CF, § 2º do art. 5º). 

  No âmbito internacional, berço dos direitos reprodutivos, em 1948 

consagrava-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, Paris). Por ela 

a condição de pessoa humana passou a ser o único pressuposto para titularidade de 

direitos. Em prol de um melhor futuro para a humanidade, entre outras perspectivas, 

previu-se nela a destinação de cuidados e assistência especial na maternidade e na 

infância (art. XXV).3  

  Foi por meio desta Declaração que em 1979 foi aprovada a Convenção 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, 

Convenção esta incorporada pelo direito brasileiro com ratificação em 1º de fevereiro 

de 19844. A partir desta ratificação, inúmeros outros relevantes instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos foram também introduzidos pelo 

direito brasileiro, sob a égide da Constituição Federal de 19885, demonstrando que o 

Brasil é signatário e está comprometido com a efetivação dos instrumentos 

internacionais de defesa e proteção dos direitos das mulheres e dos direitos 

humanos.  

 A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra a mulher dispõe que os Estados-parte adotarão todas as medidas 

apropriadas para assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o 

acesso a material informativo, específico, que contribua para assegurar a saúde e o 

bem-estar da família, incluída a informação e o assessoramento sobre o 

planejamento da família (art.10, alínea h). No mesmo sentido, garante a adoção de 

medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos 

cuidados médicos, a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e 

mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive referentes ao planejamento familiar 

(art. 12-1.); direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e 

                                                           
3
 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em; 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 02 out. 2014. 
4
 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 

Disponível em: 
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm. Acesso em: 
01 nov. 2014. 
5
Também vale mencionar a Convenção de Belém do Pará - Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, assinada pelo Brasil em 09 de junho de 1994 e 
ratificada em 27 de novembro de 1995, entrando em vigor no Brasil em 27 de dezembro de 1995. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm


14 

 

 
 

sobre o intervalo entre os nascimentos e a ter acesso à informação, à educação e 

aos meios que lhes permitam exercer esses direitos (art. 16, alínea “e”). 

  A noção de direitos reprodutivos se propagou após o Congresso 

Internacional de Saúde e Direitos Reprodutivos, que ocorreu em Amsterdã, Holanda, 

em 19846, com efeitos no Brasil. Houve um consenso global de que “esta 

denominação traduzia um conceito mais completo e adequado do que ‘saúde da 

mulher’ para a ampla pauta de autodeterminação reprodutiva das mulheres”.7  

  A nomenclatura "direitos reprodutivos" consagrou-se na Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), que aconteceu no Cairo, 

Egito, em 1994, a qual assegurou o acesso do mais amplo serviço de saúde 

reprodutiva, prevendo que toda pessoa deve gozar do mais alto padrão possível de 

saúde física e mental. Para isso os Estados devem tomar providências que 

assegurem o acesso universal aos serviços de assistência médica, inclusive os 

relacionados com saúde reprodutiva, o que inclui planejamento familiar e saúde 

sexual. Ademais, todo casal e indivíduo têm o direito básico de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número e o espaçamento de seus filhos e ter informação, 

educação e meios de o fazer. (Princípio 8).8  

  Presta-se relevo à expressa disposição de que os direitos de reprodução 

abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em 

documentos internacionais sobre direitos humanos, conforme prescreve, por 

exemplo, o § 7.3 do Programa de Ação do Cairo: 

[O]s direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre 
direitos humanos e em outros documentos consensuais. Esses 
direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo 
casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 
número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a 
informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais 
elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu 

                                                           
6
 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa 

com os direitos reprodutivos. In: Sur Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, v.5, 
n.8, jun. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
64452008000100004&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
7
 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa 

com os direitos reprodutivos. In: Sur Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, v.5, 
n.8, jun. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
64452008000100004&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
8
 BRASIL. Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – 

Plataforma de Cairo. Secretaria de políticas para as mulheres da Presidência da República. 
Disponível em:˂http://www.spm.gov.br/Articulacao/articulacao-internacional/relatorio2-cairo.pdf˃. 
Acesso em: 02. dez. 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
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direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de discriminação, 
coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre 
direitos humanos. 

  

   A Conferência do Cairo foi reafirmada pela IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher, em Pequim, China, no ano de 1995 e é nesta que se verifica que houve a 

preocupação em se definir saúde reprodutiva, com o seguinte texto: 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, em todos os aspectos relacionados com o sistema 
reprodutivo e suas funções e processos, e não a mera ausência de 
enfermidade ou doença. A saúde reprodutiva implica, assim, a 
capacidade de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem risco, 
a capacidade de procriar e a liberdade para decidir fazê-lo ou não 
fazê-lo, quando e com que frequência (§94). 

   
  Laura Mattar menciona que os direitos reprodutivos referem-se, 

resumidamente, 

 ao direito de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de ter filhos, bem como o direito a ter 
acesso à informação e aos meios para a tomada desta decisão. Já 
os direitos sexuais dizem respeito ao direito de exercer a sexualidade 
e a reprodução livre de discriminação, coerção ou violência.9 

 

 Claudia Aoun Tannuri e Daniel Jacomelli Hudler, sobre o avanço encampado 

por esta conferência, consideraram que 

houve uma mudança de paradigma importante: a mulher passou de 
objeto a sujeito de programas de desenvolvimento e população. [...] 
A analise sobre a mulher como objeto, que precisava ser regulada 
em sua sexualidade para efeitos de controle demográfico, passou a 
ser outra, qual seja, a de sujeito de direitos sexuais e reprodutivos, 
de modo que a mulher alçou maior autonomia em relação ao uso do 
seu próprio corpo.10 
 

  Yolanda Gomes Sanches é incisiva ao afirmar que: 

no ordenamento jurídico espanhol existe um verdadeiro direito à 
reprodução assistida, fundamentado em parte no direito à liberdade, 
na dignidade, no livre desenvolvimento da personalidade humana, no 
direito à intimidade pessoal e familiar, e, por fim, no direito de fundar 
uma família, que, por sua vez, é reconhecido nos textos 
internacionais, incorporados no ordenamento jurídico espanhol. Por 

                                                           
9
 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa 

com os direitos reprodutivos. In: Sur Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, v.5, 
n.8, jun. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
64452008000100004&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
10

 TANNURI, Claudia Aoun; HUDLER, Daniel Jacomelli.  Aspectos do planejamento reprodutivo na 
atualidade: a atuação estatal e a esterilização voluntária. 2014. IBDFAM. Disponível 
em:<http://www.ibdfam.org.br/artigos/940/Aspectos+do+planejamento+reprodutivo+na+atualidade%3
A+a+atua%C3%A7%C3%A3o+estatal+e+a+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+volunt%C3%A1ria>. 
Acesso em: 02 nov. 2014. 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/Claudia%20Aoun%20Tannuri%20%20e%20Daniel%20Jacomelli%20Hudler
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100004&Ing=en&nrm=iso
http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/Claudia%20Aoun%20Tannuri%20%20e%20Daniel%20Jacomelli%20Hudler
http://www.ibdfam.org.br/artigos/940/Aspectos+do+planejamento+reprodutivo+na+atualidade%3A+a+atua%C3%A7%C3%A3o+estatal+e+a+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+volunt%C3%A1ria
http://www.ibdfam.org.br/artigos/940/Aspectos+do+planejamento+reprodutivo+na+atualidade%3A+a+atua%C3%A7%C3%A3o+estatal+e+a+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+volunt%C3%A1ria
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outro lado, são normas constitucionais que limitariam um possível 
direito à reprodução assistida o direito à vida (do pré-embrião) e o 
princípio do melhor interesse da criança.11 
 

  De fato, documentos internacionais são molas propulsoras para o 

reconhecimento da autonomia da Mulher em relação ao uso do seu próprio corpo 

por meio do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Esta autonomia alcançada 

refere-se ao direito à liberdade que, através dos dispositivos apontados, reforçam 

cada vez mais o livre planejamento familiar. Destacamos, no entanto, que estes 

dispositivos são claros em exigir a presença da responsabilidade quando se trata de 

filho.  

 Todo panorama internacional, demonstra a evolução que passa o direito à 

saúde, em razão dos avanços da ciência médica, não havendo dúvidas sobre o 

direito fundamental que ampara os direitos à saúde sexual e reprodutiva. A 

reprodução humana é o principal assunto em matéria de planejamento familiar e do 

direito à saúde, especificamente o direito à saúde sexual e reprodutiva, que 

representa um direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e 

de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais alto 

padrão de saúde sexual e reprodutiva, conforme reconhecido internacionalmente.  

 Já no âmbito doméstico constitucional, sejam “direitos inerentes ao humano, 

gerados com base na natureza do ser e de sua constituição física, moral, política e 

cultural ou créditos da pessoa diante da unidade política na qual ela se insere”12, fato 

é que o catálogo de direitos fundamentais assegura como direito de todo cidadão, o 

direito à saúde, à proteção à maternidade e à infância (CF, art. 6º), “que devem ser 

garantidos igualmente a todas as pessoas, sem distinção de raça, religião, credo 

político, idade ou sexo”13. O direito à saúde é de todos e dever do Estado, sendo 

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 

                                                           
11

 GOMES SANCHEZ, Yolanda. El derecho a la reproducción humana.  Madrid: Servicio 
Publicaciones da Universidad Complutense, 1994. p.58. 
12

 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. (Organizador). FERRAZ, Anna Candida da Cunha. 
(Coordenadora). Constituição Federal Interpretada: artigo por artigo parágrafo por parágrafo. 4ª 
edição. Barueri: Manole, 2013, p. 14. 
13

 VITORINO, Odair Márcio. Interpretação ao Capitulo II Dos Direitos Sociais. In: MACHADO, Antônio 
Cláudio da Costa. (Organizador). FERRAZ, Anna Candida da Cunha. (Coordenadora). Constituição 
Federal Interpretada: artigo por artigo parágrafo por parágrafo. 4ª edição. Barueri: Manole, 2013, p. 
52.  
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para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), direito este que ampara 

implicitamente a reprodução humana. Quanto ao sistema único de saúde – SUS, 

compete, além de outras atribuições, incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico (CF, art. 200, inciso V). 

 Para o desenvolvimento do tema maternidade tardia, além do direito à 

saúde, na sua especificidade de saúde sexual e reprodutiva, imperioso é destacar 

outros direitos fundamentais constitucionais que estão relacionados. 

 Com relação à reprodução humana, especificamente aquela objetivada 

através da utilização das técnicas de reprodução humana assistida, fruto do 

progresso científico, gera-se uma série de consequências e responsabilidades, tanto 

de ordem social como jurídica. Sob o progresso científico e a liberdade científica, há 

previsão de que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas (CF, art. 218), sendo certo que a pesquisa 

tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas 

brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional (CF, 

§2º do art. 218). 

  No que diz respeito à família, esta possui especial proteção do Estado (CF, 

art. 226) sendo certo que quando falamos em constituir família, reportamo-nos ao 

planejamento familiar, que em sede constitucional (CF, §7º do art. 226), prevê que, 

fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

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

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Além da 

disposição constitucional do planejamento familiar, a Lei n. 9.263/1996 disciplina de 

forma específica a matéria. 

 Todo este catálogo de direitos fundamentais está amparado pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, (CF, art. 1º, inciso III). 

 A Dignidade da pessoa humana, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, é: 

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
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comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.14 
  

  Notamos que a análise da dignidade da mulher que deseja a maternidade 

tardia, desencadeia uma sucessão de discussões jurídicas, nos mais variados 

campos do direito, como o direito à saúde sexual e reprodutiva, o acesso ao 

progresso científico, à descendência, ao livre planejamento familiar e livre 

desenvolvimento da personalidade, a autonomia, entre outros institutos jurídicos 

advindos de outra perspectiva, qual seja da análise da dignidade da própria prole, tal 

como o melhor interesse do menor, o direito à convivência familiar, uma paternidade 

responsável, a limitação da autonomia privada e os limites éticos das técnicas de 

reprodução humana assistida. 

 Esta discussão ganha proporção quando o Conselho Federal de Medicina 

edita a Resolução de n. 2.013, de 16 de abril de 2013, impedindo que a mulher 

acima de cinquenta (50) anos se utilize das técnicas de reprodução humana 

assistida15, para fins de por em prática o projeto de maternidade, momento este que 

titulamos de maternidade tardia. 

  Fez-se necessário expor os documentos internacionais e o catálogo de 

direitos fundamentais constante da nossa Constituição, vez que as discussões 

jurídicas que envolvem o ato de limitar etariamente as técnicas de reprodução 

humana assistida em mulheres com mais de cinquenta (50) anos, irá permear estas 

normas. 

  No âmbito da reprodução humana, imperioso expor sobre a reprodução 

humana assistida, através da utilização das técnicas, que a possibilitam, fruto do 

avanço científico. Neste particular, compartilhamos do entendimento, que o direito à 

reprodução humana assistida, de uma forma geral, “deve ser construído através de 

interpretação sistemática dos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao de constituir 

uma família, baseado no direito fundamental ao planejamento familiar, sempre 

amparados pelo princípio da dignidade humana, fundamento da República.”16 Neste 

raciocínio, acrescentaríamos nesta interpretação sistemática, o direito fundamental 

ao progresso científico e a liberdade científica.    

                                                           
14

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 73. 
15

 Técnicas de Reprodução Humana Assistida, ou TRHA ou RA. A partir de agora usaremos as 
abreviaturas TRHA.  
16

 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 
2011, p.98. 
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 Considerando a importância de tratar a matéria no campo dos direitos 

fundamentais, Débora Gozzo e Fernando Baleira Leão de Oliveira Queiroz 

escrevem: 

Por mais que já disponha de capacidade técnica e científica para a 
realização de uma serie de avanços no campo da engenharia 
genética, todo cuidado é pouco. Isto porque, suas consequências 
podem ser desastrosas. Imperioso que as ações, neste campo da 
medicina reprodutiva, sejam pautadas nos Direitos Fundamentais.17 
 

     As técnicas são instrumentos criados pelo avanço da ciência. 

Colocadas à disposição da medicina (Lei Federal n. 3.268/1957, que regulamenta os 

atos médico) como instrumento para solução de problemas de saúde do casal, 

homem ou mulher, que buscam a realização do desejo natural de ter um filho, 

amparado na liberdade de decidir sobre o melhor planejamento familiar. Todavia, 

com limitação, caso tenha mais de cinquenta (50) anos, considerando a necessidade 

de resguardar a vida e integridade física da candidata, e de um ser que até agora 

não se manifestou (o futuro descendente).  

  Ressalvamos que em determinadas situações, as técnicas de reprodução 

humana assistida não terão o direito à saúde (tratamento de uma doença) como 

base de seu fundamento, mas sim o direito ao progresso científico. Imaginemos a 

mulher sadia que busca a reprodução humana assistida com objetivo de ser mãe, 

após os cinquenta (50) anos, entretanto, por ausência de óvulos, utiliza-se do óvulo 

de uma doadora, além da gestação por substituição. Neste caso, não há busca a um 

tratamento de infertilidade; esta mulher busca, na verdade, os avanços da medicina 

para realização do desejo de ser mãe. Não se pode falar que esta mulher esta 

exercendo seu direito fundamental à saúde (tratamento de uma doença), mas 

evidentemente que se ampara no direito fundamental ao progresso científico. A 

importância de situar o assunto na base constitucional adequada faz com que o 

leitor reporte-se ao aspecto jurídico-constitucional correspondente. Ainda que nesta 

situação não haja o direito à saúde, inquestionável que há o direito à descendência, 

à liberdade e ao planejamento familiar, entretanto, há limites a serem respeitados. 

                                                           
17

 GOZZO, Débora. QUEIROZ, Fernando Baleira Leão de Oliveira. O direito ao respeito da vida 
embrionária na reprodução assistida. Biodireito: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI/UFSC. (Re) 
Pensando o Direito: Desafios para a Construção de novos Paradigmas. Florianópolis,SC, 2014, p. 
207-231. Revista eletrônica. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=42daeb06e6c27e53>. Acesso em: 13 out. 2014. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=42daeb06e6c27e53
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  A limitação às mulheres acima de cinquenta (50) anos ao uso das técnicas, 

através de uma Resolução de caráter deontológico, gerou uma série de 

questionamentos, que serão objeto de análise no item 2.6 deste trabalho.  

  Sabemos que a Vida humana é a razão de todas as ciências, sendo 

inviolável, estando assegurado no rol de direitos fundamentais da Constituição, 

assim como resguardadas estão a liberdade e a igualdade (CF, art. 5º). 

  O direito de procriar artificialmente é um direito pautado no avanço da 

ciência e do progresso científico, no direito à saúde, alcançando a seara da 

liberdade e autonomia da mulher. Todavia, todas estas esferas de direitos devem 

ser analisadas sobre a questão temporal que envolve o tema da maternidade tardia, 

pois postergar o projeto da maternidade implica em baixa probabilidade de sucesso 

no tratamento através da reprodução humana assistida, conforme pesquisas, 

estatísticas e posicionamentos médicos apontados no item 2.4 deste trabalho, além 

de afronta ao princípio do melhor interesse do menor, andando na contramão do 

objetivo da ciência. 

 Nesta sequência, notamos a relação intima entre o direito ao progresso 

científico, o direito à saúde sexual e reprodutiva, direito à reprodução humana 

assistida, bem como, o direito à liberdade e a autonomia, sendo importante 

tecermos, a seguir, considerações sobre estes campos distintamente. 
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1.2. Direito ao Progresso Científico e Liberdade Científica 

 A interferência do homem em processos até então de domínio da natureza 

atingiu fortemente o mundo jurídico, que se viu diante de situações concretas 

inimagináveis. “Ao longo da História, os proveitos descobertos pelos cientistas 

chegam à população progressivamente.”18  Trata-se do notável avanço das ciências 

biotecnológicas e biomédicas, em especial o das técnicas de reprodução humana 

assistida, que ensejam inúmeros questionamentos no campo do direito. 

  “Os espantosos progressos científicos alcançados no final do século XX, a 

conscientização política experimentada pela sociedade que a cada dia se torna mais 

cônscia de seus direitos individuais, tem representado novos desafios”19, lembra 

Maria Rosineide da Silva Costa. 

  Temos muito a agradecer ao progresso e à liberdade científica. Entretanto, 

há muitos abusos sendo cometidos por médicos, totalmente descomprometidos com 

a ética e com o objetivo da ciência. 

  Para Maria Rafaela Junqueira Bruno “em nome da ciência e da tecnologia, 

de há muito se tem cometido verdadeiras barbáries, como historicamente todos têm 

testemunhado”20, como ocorreu em trinta (30) de agosto de 2011: 

Oitenta e três guatemaltecos morreram depois de serem submetidos 
a macabras experiências médicas por parte de cientistas americanos 
que pesquisavam sobre doenças sexualmente transmissíveis nos 
anos 1940, determinou uma comissão de investigação criada pelo 
presidente americano Barack Obama. Cerca de 5.500 pessoas 
participaram nessas experiências sem serem informadas do que 
consistiam e, entre elas, 1.300 foram expostas ou inoculadas com 
doenças venéreas, segundo Stephen Hauser, membro da comissão, 
que apresentou suas conclusões preliminares. Hauser explicou que a 
comissão ainda não determinou em que nível estas mortes estiveram 
direta ou indiretamente relacionadas com as experiências, mas que 
detectaram casos de infecções e meningites depois das 
inoculações.21 

 

                                                           
18

 NETO, Othoniel Pinheiro. O direito à reprodução humana assistida: da teoria à concretização 
judicial. Curitiba: Juruá, 2012, p.33. 
19

 COSTA, Maria Rosineide da Silva. A concepção interpretativa de Ronald Dworkin: abordagem 
pós-positivista sobre a tutela jurídica do embrião humano extracorpóreo. Curitiba: Juruá, 2013, p.60 
20

 RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. O futuro da natureza humana, o avanço científico e 
tecnológico, o direito e a bioética. In: rev. jur. Univ. Franca, ano 8, n. 14, 1º semestre, França: 
Universidade de França, 2005, p. 232-236. 
21

 PRESSE, France. Experiências médicas dos EUA na Guatemala deixaram 83 mortos na 
década de 1940. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/experiencias-medicas-
dos-eua-na-guatemala-deixaram-83-mortos-na-decada-de-1940.html>. Acesso em: 05 nov. 2014. 
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http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/experiencias-medicas-dos-eua-na-guatemala-deixaram-83-mortos-na-decada-de-1940.html


22 

 

 
 

  No Brasil há previsão Constitucional para o desenvolvimento do progresso 

científico (CF, art. 200) e da livre expressão científica (CF, art. 218). Entretanto, há 

omissão legislativa sobre o manejo das técnicas de reprodução humana. Seu 

tratamento mais amplo encontra-se na Resolução n. 2.013/2013 do CFM, cuja força 

normativa atua somente no plano deontológico. “Não há, pois, uma norma superior 

que regule a RA, mas tão somente uma resolução autárquica que, como tal, dirige-

se a destinatários muito específicos – os médicos.”22 

 A reprodução humana assistida, imediatamente demonstrou a necessidade 

de normas especiais, que fornecessem segurança jurídica as suas relações. 

Investigam-se as concretas possibilidades de futura lei brasileira tratar do tema, 

levando-se em consideração as propostas dos diferentes projetos de lei referentes à 

matéria, que se encontram tramitando no Congresso Nacional.  

  Cláudia Lima Marques menciona: 

O homem cria a Ciência e faz a tecnologia, instrumentos de 
completude sua diante da natureza, instrumentos estes que se 
fundam hoje no que vem a ser chamado de Techno-sciences. 
Hannah Arenth resume esta visão de homem de nossa sociedade 
contemporânea, afirmando a vitória do homo faber, aquele que faz, 
fabrica, produz, um homem de vita activa, um homem moderno e 
integrado ativamente na economia, contrapondo-se àquele homem 
de vita contemplativa, como a visão ideal do homem da Idade Média. 
A visão do homem pós-guerra é de um animal laborans, o homem 
trabalhador, daí nossa predileção pelo resultado, a tecnologia. Este 
homem que descobre, que constrói (homo faber) é sujeito-fonte 
desta ciência, mas com o desenvolvimento da bio-ética e pesquisas 
genéticas, transforma-se quase em objeto, daí os limites impostos 
pelo Direito (voto do Ministro Gilmar, ADI 3.510), em especial pelos 
Direitos Humanos a própria ciência hoje.23 
  

  O domínio da biotecnologia tem levado muitas pessoas a pensar que os 

cientistas estão “brincando de ser Deus”.24 Neste sentido, com intuito de avaliar, 

prevenir, controlar e minimizar os riscos biotecnológicos para o homem e para o 

meio-ambiente, a legislação infraconstitucional deu um passo significativo com a 
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 SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Centro de Estudos em 
Biodireito – CEBID. A reprodução humana assistida e a Resolução n. 2.013/2013 do CFM. 
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em:<http://www.pucminas.br/imagedb/noticia_setor/NOT_ARQ_NOTIC20131029200808.pdf?PHPSE
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José Joaquim Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira. SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz. 
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Universidade Federal de Viçosa, 2001, apresentação.  

http://www.pucminas.br/imagedb/noticia_setor/NOT_ARQ_NOTIC20131029200808.pdf?PHPSESSID=9ccf6abf38d8b445fec89ad64d29c319
http://www.pucminas.br/imagedb/noticia_setor/NOT_ARQ_NOTIC20131029200808.pdf?PHPSESSID=9ccf6abf38d8b445fec89ad64d29c319


23 

 

 
 

edição da primeira25 e agora atual Lei de Biossegurança26, Lei n. 11.105/2005, que 

regulamenta o inciso II do §1º do art. 225 da Constituição e estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados, criando o Conselho Nacional de Biossegurança, e 

reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, bem 

como dispondo sobre a Política Nacional de Biossegurança. 

 Sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510, interposta face o 

dispositivo da Lei de Biossegurança (art. 5º), convém lembrar que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu em maio de 2008 que as pesquisas com células-

tronco embrionárias não violam o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa 

humana. Esses argumentos foram utilizados pelo ex-procurador-geral da República 

Claudio Fonteles na citada Ação, que foi ajuizada com o propósito de impedir essa 

linha de estudo científico.  Para seis ministros, o artigo 5º da Lei de Biossegurança 

não merece reparo. Votaram nesse sentido os ministros Carlos Ayres Britto, relator 

da matéria, Ellen Gracie, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco 

Aurélio e Celso de Mello. Os ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes também 

disseram que a lei é constitucional, mas pretendiam que o Tribunal declarasse, em 

sua decisão, a necessidade de que as pesquisas fossem rigorosamente fiscalizadas 

do ponto de vista ético por um órgão central, no caso, a Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep). Essa questão foi alvo de um caloroso debate ao final do 

julgamento e não foi acolhida pela Corte. Outros três ministros disseram que as 

pesquisas podem ser feitas, mas somente se os embriões ainda viáveis não fossem 

destruídos para a retirada das células-tronco. Esse foi o entendimento dos ministros 

Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau. Esses três 

ministros fizeram ainda, em seus votos, várias outras ressalvas para a liberação das 

pesquisas com células-tronco embrionárias no país.27 

  A discussão no julgamento da ADI acima, reforça a importância da ética no 

progresso científico e é neste aspecto que se busca a atenção do leitor para a 

questão da limitação às mulheres acima de cinquenta (50) anos, à utilização das 
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técnicas de reprodução humana assistida. A maternidade tardia demonstra inúmeros 

riscos à vida da pretendente mãe e do futuro descendente. A limitação à utilização 

das técnicas, pelo Conselho Federal de Medicina, demonstra um passo de 

prudência e ética, ações estas devem fundar os atos médicos, limitando a ciência, 

em prol até da dignidade e do melhor interesse deste futuro descendente. 

  Interessante à explicação de Holger Knudsen sobre a colisão de direitos 

fundamentais com a liberdade da ciência. Afirma o autor que: 

A colisão entre a Liberdade da Ciência de um lado, e a proteção de 
outros direitos garantidos constitucionalmente de outro, precisam, 
então, ser considerados em relação ao princípio da proporcionalidade, 
e no âmbito da ordem de valores dos princípios. Essas ‘colisões entre 
direitos fundamentais’, na Alemanha, são tradicionalmente resolvidas 
de acordo com a interpretação constitucional. Sobre isso o Tribunal 
Federal Constitucional prolatou uma decisão revolucionária, em 1971, 
em que foi exposto: Por outro lado, o direito à liberdade do artigo 5º, 
alínea 3, não é garantido sem restrições. A garantia de liberdade do 
artigo 5º, alínea 3 deriva, assim como todos os direitos fundamentais, 
da idéia de pessoa (Menschenbild) da Lei Fundamental. Isto significa 
que a pessoa se desenvolve livremente como personalidade, dentro 

do grupo social, com responsabilidade própria.
28

 

   
    Não há como tratar a liberdade da mulher em dispor de seu próprio corpo de 

modo absoluto. A utilização das técnicas de reprodução humana assistida devem 

ser rediscutidas e limitadas sempre que afrontarem a ética e sempre que 

ameaçarem o direito. 

 Os cientistas devem ter responsabilidades outras além do avanço e 

progresso científico. Devem “aceitar a responsabilidade social de usar a ciência para 

solucionar os problemas da humanidade de forma ética”29, até porque as novas 

tecnologias reprodutivas são “classificadas tendo em vista o grau de complexidade 

com a qual são aplicadas após identificado o problema de infertilidade 

investigado.”30 

  Desse modo, a insuficiência de previsões explícitas a respeito da temática 

poderia dar ensejo ao desvirtuamento das técnicas em prejuízo à sociedade, razão 

pela qual a Resolução do CFM n. 2.013/2013, no que dispõe sobre a limitação 
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etária, evita este desvirtuamento em prejuízo do melhor interesse do menor e da 

futura pretendente. 

  Pode-se dizer que as técnicas de reprodução humana assistida representam 

o direito que cada cidadão tem ao acesso ao progresso científico, ao tratamento, ou 

melhor, o direito de tentar realizar o sonho de ter um filho. Todavia, o direito ao 

acesso ao progresso científico é um direito que deve andar de mãos dadas com o 

cientificamente aceitável, dentro da ética. Se por um lado a biotecnologia tem 

colocado um poder antes não imaginado nas mãos dos cientistas, por outro lado “é 

preciso entender que o domínio do conhecimento das funções biológicas, pelos 

cientistas, não lhes confere nenhum poder sobrenatural”31, até porque a própria 

natureza humana nos coloca limitações que só com o passar do tempo nos damos 

conta. 

  Holger Knudsen, em uma interpretação sobre a situação alemã, considera 

que “não se pode garantir liberdade de modo absoluto, porque isso poderia 

inevitavelmente violar o direito de outros ou ofender a ordem constitucional. Neste 

contexto, a liberdade científica precisa ser restringida no que diz respeito aos limites 

inerentes e legais da pesquisa e do ensino.”32  

  Olga Krell defende que a população deve ser privilegiada com os avanços 

de reprodução assistida. Vejamos: 

a população, de uma maneira geral e independente de sua situação 
social e econômica, deve ser privilegiada com os avanços de 
reprodução assistida, tendo em vista o princípio de justiça. Os menos 
favorecidos economicamente também possuem o direito de gerar 
seus próprios filhos através das TRHA [Técnicas de Reprodução 
Humana Assistida], devendo, para tal fim, receber ajuda estatal 
através do Sistema Único de Saúde (SUS). A alocação de recursos 
para a medicina terapêutica deve beneficiar todos os cidadãos 
brasileiros, e para tanto se faz necessária uma política de recursos 
destinados à operacionalização das TRHA.33 
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 Herbert Marcuse podia estar certo, quando afirmava que “a força libertadora 

da tecnologia – que é instrumentalizar as coisas – transforma-se em uma prisão da 

liberdade, quando permite a instrumentalização das pessoas.”34           

 Ainda que muitos se amparem no direito ao acesso ao progresso científico 

para utilizar-se das técnicas de reprodução humana assistida, nada impede que haja 

limitações de ordem deontológica, como através das Resoluções do CFM, ou até 

mesmo limitações vindas do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, 

quando o que se pretende foge da ética e passa a ser uma ameaça.  

  A Constituição prevê normas que asseguram os direitos a ela elencados, 

devendo todos os dispositivos ser analisados conjunta e harmoniosamente, 

integrando seus valores e importância em face de cada caso concreto. Trata-se do 

direito de “procriar artificialmente” que para ser exercido não pode afrontar o direito a 

vida, à saúde e os interesses de um ser em potencial. 

 Expondo a necessidade do debate sobre o assunto entre os profissionais da 

saúde, João Manuel Rosado de Miranda Justo, assevera: 

[...] acreditamos que continua a ser uma questão que precisa ser 
debatida no âmbito da interacção entre todos os profissionais de 
saúde, não só do ponto de vista da eficácia, mas também  do ponto 
de vista da ética e da deontologia de todos os setores que se 
inserem na luta pela saúde.35 
  

  Com relação à Resolução n. 2.013/2013 do CFM, esta não interfere no 

direito fundamental à livre expressão científica, insculpido no art. 218 da 

Constituição Federal, nem mesmo no direito fundamental ao desenvolvimento do 

progresso científico, previsto no inciso V do art. 200 da Constituição, mantendo-os 

assegurados. O que ocorre é simplesmente a limitação no manuseio da técnica, 

quando esta já não atende mais seu objetivo.  

 Lembramos que o objetivo da pesquisa e do desenvolvimento científico é dar 

solução aos problemas, conforme prevê o §2º do art. 218 da Constituição Federal, e 

não criar novos, e que o desenvolvimento das pesquisas médicas trazem resultados 

positivos ao ser humano, com relação à busca do direito à saúde. 

                                                           
34

 Apud. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira. SARLET, Ingo Wolfgang. 
STRECK, Lenio Luiz. (Coord.).[et al.]. Comentários à Constituição do Brasil – São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p.1992. 
35

 JUSTO, João Manuel Rosado de Miranda. A infertilidade do ponto de vista psicológico: origens, 
funcionamento e consequências. In: CARVALHO, Ana Sofia (Coord.). Bioética e Vulnerabilidade. 
Coimbra: Almedina, 2008, p.45. 



27 

 

 
 

  Observamos que o avanço da medicina salva vidas, previne doenças, 

proporciona cura e prolonga a vida com mais qualidade. Por tais razões, as técnicas 

de reprodução humana assistida são consideradas frutos do desenvolvimento e 

avanço científico. Nascendo, assim, a cada cidadão o direito fundamental ao 

progresso científico que se somará a outros direitos, como o direito ao planejamento 

familiar e à saúde, devendo todos respeitar os limites éticos e morais que fundam a 

ciência e os atos médicos. 

 “Os termos biotecnologia, bioética, biodireito, reprodução medicamente 

assistida e seus desdobramentos passaram a ter necessidade de entendimento e 

concatenação com a nova ordem social e normativa,”36 especialmente quando se 

esta no campo do progresso científico e da liberdade da ciência.  

  Assim, imperioso entendermos o significado de bioética e biodireito. Sendo a 

bioética,  

o estudo da moralidade da conduta humana na área das ciências da 
vida, procurando averiguar se é lícito aquilo que é cientifica e 
tecnicamente possível. A bioética não pode ser separada da 
experiência efetiva dos valores ‘vida’, ‘dignidade humana’ e ‘saúde’, 
que são inestimáveis. Daí ocupar-se, por exemplo, de questões 
éticas atinentes ao começo e fim da vida humana, às novas técnicas 
de reprodução humana assistida, à seleção de sexo, à engenharia 
genética, à maternidade substitutiva etc. Em suma, é o estudo 
sistemático do comportamento humano, sob a luz dos valores e dos 
princípios morais, na área da vida e dos cuidados da saúde. Visa 
assegurar que as questões e os desafios de natureza ética 
vinculados à biotecnologia sejam considerados na Política de 
Desenvolvimento da Biotecnologia.37 
 

E, biodireito: 

 
Estudo jurídico que, tendo por fontes imediatas a bioética e a 
biogenética, tem a vida por objetivo principal. 38  
     

   Para Carla Matuck Borba Seraphim a bioética serviria de suporte para 

a construção do biodireito, acrescentando que,  

enquanto o biodireito não responde com a imediatidade necessária 
para solucionar e até mesmo frear eventuais problemas advindos da 
prática do procedimento da reprodução medicamente assistida, a 
bioética com conceitos universais atravessa todas as fronteiras e se 
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estabelece como instrumento apto e hábil para desincumbir-se de 
tais tarefas.39    

 

  Elvira Durán Costell ao tecer considerações sobre uma reflexão ética diante 

do avanço da biotecnologia expõe que devido à complexidade das questões neste 

campo, a reflexão ética deve se realizar em três níveis, quais sejam: 

O nível micro ético examina a deontologia profissional e a 
capacidade de os profissionais e a capacidade e a possibilidade de 
os pesquisadores intervirem no debate ético sobre essas questões. 
O nível mesoético é os das instituições e políticas concretas, em que 
se consideram a possibilidade e a necessidade de levar em conta, no 
momento da tomada de decisões, não só critérios econômicos ou 
estratégicos, mas também critérios éticos. O nível macroético 
abrange questões globais sobre a possibilidade de 
instrumentalização do homem pelo homem e, com isso, a possível 
violação dos direitos e da dignidade das pessoas, exigindo uma 
reflexão ética sobre as implicações e consequências que a 
biotecnologia pode ter sobre ele.40 
 

    Acrescenta a autora acima que “reflexão ética é um convite e uma exigência 

para reconhecermos que, como em muitas outras situações da vida humana, é 

fundamental e decisivo o controle interno sobre as próprias decisões e ações.”41 

  Assim, tanto o progresso científico como a liberdade da ciência devem ser 

pautados na ética e na moral, lembrando que para as TRHA temos o Conselho 

Federal de Medicina, como órgão regulador dos atos médicos.  
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1.3. Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva 

   Constam da Constituição direitos e garantias fundamentais, direitos mínimos 

e indispensáveis à garantia de uma existência digna, entre eles o direito fundamental 

à saúde, previsto no artigo 196, considerado “como direito subjetivo público, exigível 

do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, 

sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.”42 Há quem entenda mais 

apropriado “falar não de um direito à saúde, mas, sim, de um direito à proteção e 

promoção da saúde.”43 

  Ingo Wolfgang Sarlet, chamando a atenção sobre o direito à saúde ser 

capaz de assegurar uma vida efetivamente saudável: 

Ainda que compreendida como uma espécie de “imagem-horizonte” 
(portanto, também um ideal a alcançar), essa concepção salienta a 
necessidade de garantia do equilíbrio entre a pessoa e o meio que a 
circunda, bem como a cogente consideração de que o mínimo 
existencial não pode ser reduzido a um “mínimo vital”, que assegure 
apenas a mera sobrevivência física, mas, ao contrário, dever ser 

capaz de assegurar uma vida efetivamente saudável.
44

 

          

  A definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS - , que concebe não apenas como a ausência 

de doença, mas como “um estado de total bem-estar físico, mental e social.”45 No 

entanto, “a adoção de um conceito tão abrangente dificulta a investigação sobre o 

conteúdo concreto das possíveis pretensões por parte das pessoas interessadas.”46    

  Importa lembrar que “a existência de limites de ordem técnica e científica ao 

deferimento de certas prestações materiais, calcados em critérios de segurança e 
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eficiência do tratamento pleiteado que, em sentido mais amplo, reportam-se às 

noções de economicidade.”47 

 O direito fundamental à saúde “deve assegurar uma vida efetivamente 

saudável”48e traça, entre outros objetivos, um comprometimento do Poder Público 

em controlar e fiscalizar procedimentos de interesse para a saúde, devendo 

incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico, fundamento da 

responsabilidade do Estado em intervir na prática de atividades médicas (CF, art. 

200, I e V). 

  Dispõe a Lei Federal n. 8.080/90 (art. 7º, I) que “a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência alcança todas as ações e 

serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou convencionados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS).”  

 “As pessoas que não possuem a capacidade natural de gerar filhos devem 

ser consideradas portadoras de uma ‘doença’, visto que o ‘estado normal’ de um ser 

humano saudável inclui esta capacidade física de reprodução.”49 Segundo a 

classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a 

saúde, frequentemente designada pela sigla CID ou ICD, publicada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a infertilidade é considerada uma doença.50 

  Estudos sugerem que  

a fertilidade feminina se reduz drasticamente entre cinco e dez anos 
antes da menopausa, que costuma acontecer por volta dos 50. Por 
isso, as chances de conceber um filho naturalmente a partir dos 40 
anos são menos de 5% a cada ciclo menstrual. Se o avanço 
tecnológico devolveu a fertilidade perdida às mulheres, que 
postergam a maternidade, trouxe também dilemas de saúde e de 
ética.51 
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  As técnicas de reprodução humana assistida destinadas a assegurar um 

efetivo exercício dos direitos à saúde sexual e reprodutiva com relação à procriação, 

fomentam discussões no campo dos operadores do direito, em especial, se pode o 

direito à saúde sexual e reprodutiva ser considerado como direito fundamental ou 

não. A nosso ver, deve ser considerado como direito fundamental, uma vez que 

dentro do gênero do direito fundamental à saúde. Ocorre que a utilização das 

técnicas como tratamento de saúde, também deve ater-se aos limites éticos, uma 

vez que no campo da reprodução já possuímos uma limitação imposta pela própria 

natureza. A partir do momento que a busca da reprodução coloca em risco a vida da 

pretendente e do futuro descendente, deverá haver uma limitação ética por parte do 

operador da técnica, o médico.  

  Segundo Mabel Dellaqua “a procriação humana, indiscutivelmente é um 

direito do ser humano. Tanto assim, que o próprio termo procriar, que provém do 

latim procreare, significa engendrar, multiplicar a espécie, que se traduz em 

propagar a própria espécie.”52 

  Olga Jubert Gouveia Krell aponta que “à resposta se existe, no Direito 

brasileiro, um direito fundamental à reprodução assistida, passa, necessariamente, 

pela análise de outros direitos fundamentais positivados no texto da CF de 1988, [..] 

não há criação de norma nova, mas, apenas, revelação de norma que existe de 

modo não expresso, implícito, no sistema jurídico.”53    

  Notamos, portanto, que o direito à reprodução humana é um direito implícito 

no sistema jurídico brasileiro, que se reforça a cada dia nos diplomas internacionais 

com os quais o ordenamento jurídico brasileiro esta compromissado.  

  Desde 1992 as Resoluções do Conselho Federal de Medicina – CFM - 

disciplinam, somente no âmbito ético e deontológico, as matérias relativas à 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida, levando em consideração a 

importância da infertilidade humana “como um problema de saúde”, com 

consequências médicas e psicológicas, além de considerar o “anseio” em superar a 

infertilidade. 
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 Importante notarmos que não se observa na legislação internacional com a 

qual a nossa Constituição está comprometida, que se deve deliberadamente e sem 

responsabilidade utilizar-se das técnicas de reprodução humana, simplesmente em 

prol do desejo de um filho. Ao contrário, observa-se que a legislação internacional 

reporta o direito à saúde reprodutiva à idade adequada, conforme Relatório da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento54, plataforma do 

Cairo, item 7.2.  

  A menção “a todos os indivíduos em idades adequadas”, nos remete a 

certeza da competência e legalidade dos médicos limitarem etariamente a utilização 

das técnicas de reprodução humana assistida. 

  Sobre o uso das novas tecnologias Philippe Pedrot lembra que é preciso 

evitar uma biologização da pessoa humana, no contexto das ameaças acarretadas 

pelo uso das novas tecnologias55. 

 Fundamental é disponibilizar ao casal o direito à plena saúde sexual, 

garantindo “substituir, uma função ausente que, naturalmente e normalmente, seria 

desempenhada pelas pessoas em causa, e contribuindo, do ponto de vista humano, 

para dar uma expressão única a uma relação de amor já existente”56. 

  A saúde sexual de um indivíduo abrange: 

 o seu poder de procriar naturalmente. Onde há capacidade nesse 
sentido, o afetado tem o direito a que o Estado disponibilize os meios 
para que ele possa ter filhos através da reprodução assistida. Por 
isso, o direito fundamental pode ser estendido à proteção da saúde 
sexual do indivíduo no âmbito da procriação, ou seja, aos direitos 
reprodutivos. Os métodos de reprodução artificial estão intimamente 
vinculados à terapia de casais (ou indivíduos) impossibilitados de 
gerar, por si, seu próprios filhos, tendo criado expectativas e 
esperanças no tratamento da esterilidade.57 
    

   Flávia Piovesan possui uma interpretação extensiva, pois considera o direito 

reprodutivo, como direitos humanos, vejamos: 
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O efetivo exercício dos direitos reprodutivos demanda políticas 
públicas, que assegurem a saúde sexual e reprodutiva. Nesta ótica, 
fundamental é o direito ao acesso a informações, meios e recursos, 
disponíveis e acessíveis. Fundamental também é o direito ao mais 
elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual, tendo em vista a 
saúde não como mera ausência de enfermidades e doenças, mas 
como a capacidade de desfrutar de uma vida sexual segura e 
satisfatória e reproduzir-se com a liberdade de fazê-lo ou não, 
quando e com que frequência. Inclui-se ainda o direito ao progresso 
científico e o direito de receber educação sexual58 
     

  Sobre a utilização das técnicas de reprodução humana assistida em outros 

países, temos que: 

Na Alemanha, Hungria, Turquia e Polônia, as técnicas de reprodução 
humana assistida destinam-se às famílias constituídas pelo 
casamento; Áustria, Dinamarca e Suécia permitem a sua utilização 
também aos casais em uniões estáveis. A Bélgica e Holanda 
admitem o seu uso por parte de casais homossexuais (femininos). O 
Reino Unido e a Espanha permitem o emprego dessas técnicas 
também aos parceiros homossexuais e às mulheres solteiras.59 
    

   Referidas técnicas, quando utilizadas por casais homossexuais e mulher 

sadia solteira, devem ser considerada como espécie do direito fundamental à 

liberdade e do desenvolvimento ao progresso científico, mas, não especificamente 

sobre a saúde sexual e reprodutiva, vez que não há problemas de saúde, mas 

simplesmente o desejo de constituir família.  

  O que podemos sustentar dentro do direito à saúde? Neste sentido: 

Não há como construir, na base do direito à saúde, um direito à 
reprodução assistida no sentido de um uso das técnicas de 
reprodução humana assistida por parte de pessoas que possuam 
capacidade de procriação natural, mas querem lançar mão das 
novas técnicas para escolher o sexo da criança, efetuar medidas de 
eugenia etc. Por outro lado, parece possível incluir no direito à saúde 
o uso das técnicas de reprodução humana assistida para evitar a 
transmissão de doenças hereditárias para a prole. [...] Admitir o 
direito à reprodução assistida baseado no direito fundamental à 
saúde limita automaticamente a sua utilização por pessoas 
fisicamente incapazes de gerar filhos, excluindo-se, portanto, as 
mulheres solteiras sadias e os casais homossexuais.60 
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  A utilização das técnicas somada ao fator “idade avançada”, em conjunto 

com os riscos das candidatas à gestação e os riscos da futura criança, vão na 

contramão dos objetivos da ciência que é solucionar os problemas de saúde, jamais 

proporcionar outros problemas. 
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1.4.  Direito à Liberdade e à Autonomia 

 Além das questões atinentes à limitação imposta pela Resolução n. 

2.013/2013 do CFM, o presente trabalho também busca discutir e entender os 

direitos que colidem e concorrem sobre o ato da mulher postergar a maternidade, 

buscando aos cinquenta (50) ou mais, meios de procriar. Estaria este direito pautado 

exclusivamente no direito à liberdade, considerando a liberdade pessoal. Fato é que 

a liberdade, dada a sua essência e extensão, não pode deixar de ser abordada 

neste trabalho.  

 Neste diapasão temos a inviolabilidade do direito à liberdade, consagrada 

em nossa Constituição, e, neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet juntamente com 

André Rufino do Vale mencionam que “a liberdade, juntamente com a vida, a 

igualdade, a propriedade e a segurança, integra o que se poderia designar de um 

“quinteto dourado” em matéria de direitos fundamentais na CF.”61 Direito à liberdade 

trata-se de um daqueles direitos consagrados e garantidos, sendo inviolável nos 

termos da Constituição (CF, “caput”, art. 5º). 

  José Francisco Cunha Ferraz Filho comenta que liberdade fundamental é 

“aquela que condensa liberdade individual – autonomia – e liberdade política – 

participação política. Só essa harmonia permite o exercício verdadeiro das 

liberdades e sua realização completa.”62 

 Há uma responsabilidade individual “tanto da mulher quanto no homem que, 

no exercício das liberdades inerentes à sexualidade e à reprodução, geram uma 

nova vida humana, que devem ter priorizado o seu bem-estar físico, psíquico e 

espiritual, além de todos os direitos fundamentais reconhecidos em seu favor.” 63   

  Cabe aqui a lembrança de que,  

o princípio da autonomia, segundo o qual a pessoa tem domínio 
sobre sua própria vida e sua intimidade deve ser respeitada, está 
presente em inúmeros documentos internacionais sobre direitos do 
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paciente, sobre os limites da atuação médica e sobre o respeito à 
dignidade da pessoa humana.64 
 

 Estamos na seara da autonomia e da liberdade de conceber, que ainda que 

seja pela concepção in vitro – está fundada em dever de respeito pela vida, pela 

saúde, além do planejamento com responsabilidade, uma vez que junto da 

autonomia privada da mulher de cinquenta (50) anos, há os direitos que guarnecem 

o futuro descendente.  

 "No Estado de Direito, a liberdade somente é assegurada mediante uma 

série de garantias constitucionais calçadas na organização política e administrativa 

dos poderes, de acordo com as leis e a Constituição.”65    

  Afirmando que o direito de liberdade atua como critério material para a 

identificação de outras posições jurídicas fundamentais, temos  

A exemplo do que ocorre com a dignidade da pessoa humana, que 
tem na liberdade (assim como na igualdade) um de seus elementos 
centrais – para muitos, liberdade e dignidade praticamente 
convergem, especialmente quando se reduz a dignidade ao princípio 
da autonomia -, o direito geral de liberdade atua como critério 
material para a identificação de outras posições jurídicas 
fundamentais, em especial, como parâmetro para dedução de 
liberdades específicas que não foram objeto de direta e expressa 
previsão pelo constituinte.66 
 

  Deve-se constatar que o princípio da liberdade individual está “sujeito a uma 

abrangente ‘reserva de lei’, que torma relativo o seu valor na construção de um possível 

direito fundamental à reprodução assistida, visto que os aspectos de proteção da futura 

criança e outros interesses públicos podem facilmente levar à restrição desse direito.”67 

 

   Paulo Otero menciona que “o legítimo exercício da liberdade [...] nunca pode 

envolver o reconhecimento de qualquer eventual direito a tais pessoas privarem 
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deliberadamente um outro ser humano de ter um pai e uma mãe biológico-

genéticos.”68  

  José Afonso da Silva entendia que a liberdade negativamente “consiste na 

possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da 

felicidade pessoal.”69 

  José Sebastião de Oliveira, por sua vez, afirma que “a família se constitui na 

liberdade. Esta é a palavra central que permeia todas as novas espécies de 

constituição familiar. Liberdade para escolher o parceiro, liberdade para expandir 

suas aptidões pessoais; liberdade de diálogo; liberdade contra o falso moralismo que 

ainda está impregnado nos discursos de alguns grupos sociais; liberdade para ser 

feliz.”70 

  Sobre a liberdade de pesquisa científica, afirmava Pontes de Miranda que a 

ciência, sem liberdade de pesquisa, é impossibilidade manifesta. Porque, para a 

ciência, é indispensável a livre disponibilidade do espírito e a liberdade entra, 

portanto, na definição mesma de pesquisa científica.71  

  A Declaração Universal de Direitos do Homem (de 10 de Dezembro de 

1948) afirma o princípio do livre e pleno desenvolvimento da personalidade, impondo 

porém limites a esta liberdade geral em prol da comunidade. Como afirma o Min. 

Carlos Ayres Britto, em seu voto (ADI 3.510, n. 62), a ciência, hoje, faz parte do 

catálogo dos direitos fundamentais e da visão de liberdade da pessoa humana no 

Brasil.72 

  Olga Jubert Gouveia Krell menciona que “onde o ordenamento jurídico não 

determina expressamente os limites da liberdade em determinado âmbito, o sujeito 

pode atuar com plena autonomia.”73, porem, observamos esta liberdade deve ser 

limitada sempre que necessário em prol da comunidade. 
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   O principio da legalidade disposto no artigo 5º, inciso II da Constituição 

estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei. Assim, “a restrição dessa liberdade, portanto, somente pode 

ser efetuada por normas produzidas nos moldes da legalidade e da legitimidade.”74     

  A discussão proposta neste trabalho, gerada em razão da Resolução n. 

2.013/2013 do CFM ter limitado a utilização das técnicas de reprodução humana em 

mulheres acima de cinquenta (50) anos, enseja indagações sobre a liberdade 

tratada no âmbito do planejamento familiar.  

  Em que pese à mulher ser detentora de seu direito à liberdade, a primeira 

questão que se coloca é o fato da dificuldade de aceitação pela mulher, da limitação 

natural que o próprio corpo humano nos impõe.  

  Compete ao Conselho Federal de Medicina a atribuição constitucional de 

fiscalização e normatização da prática médica, competindo-lhe aplicar sanções do 

Código de Ética Médica, aos médicos, sempre que estes desrespeitarem seus 

preceitos deontológicos. As normas emanadas pelo CFM visam o melhor à saúde da 

população e aos interesses da classe médica. Uma vez que foi concedido ao 

Conselho Federal de Medicina o dever de zelar e trabalhar em prol do perfeito 

desempenho ético da medicina (Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957). 

  Certo é que não há afronta ao direito à liberdade no planejamento familiar, 

nem mesmo a autonomia da mulher, considerando o dever legal do Conselho 

Federal de Medicina atuar em prol do desempenho ético da medicina. 

  Yolanda Gomes Sanches alega que,  

na Espanha, [...] o direito à liberdade, [...] encontra – segundo a corte 
Constitucional Espanhola – limites e restrições na própria 
Constituição, baseando-se no respeito aos direitos dos outros e em 
outros bens constitucionalmente protegidos. [...] Para ela, o primeiro 
dos valores considerados como fundamento para a utilização dessas 
técnicas é a liberdade pessoal, que não pode ser interpretada 
restritivamente; ao contrário, sua extensão é tão ampla, por 
definição, que seria possível reconhecer nela a faculdade que toda 
pessoa possui de autodeterminar-se fisicamente, o que inclui a sua 
própria reprodução.75 
 

  Ainda que a liberdade fundamente a autonomia da mulher, fato é que não se 

justifica a arguição do direito à liberdade, quando a conduta que se busca, afronta 
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outros princípios como o direito à vida, à saúde e o direito do melhor interesse do 

menor. 

  Observamos no art. 9º da Lei n. 9.263/1996  (Lei do Planejamento Familiar) 

que a oferta dos métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente 

aceitos, somente será concedida caso não coloquem em risco a vida e a saúde das 

pessoas, “garantida a liberdade de opção”. Tal dispositivo aponta para o direito da 

mulher dispor do próprio corpo o que vai de encontro à autonomia e liberdade da 

mulher.  

 Neste aspecto, temos que o princípio da autonomia, em bioética, “gera 

deveres como o respeito à pessoa, à sua liberdade, à sua visão de mundo, à sua 

intimidade e à sua privacidade, impondo aos médicos, por outro lado, dever de 

veracidade e esclarecimento, a fim de permitir ao paciente a tomada livre e 

consciente de decisões.”76 Entretanto, este reconhecimento deve ser analisado 

também sob o aspecto do melhor interesse do menor, uma vez que este futuro 

descendente possui direitos tutelados, em especial o direito a uma vida digna, bem 

como “o direito de não ser usado como objeto de pesquisa e experimentos 

científicos”.77  

 Débora Gozzo e Fernando Baleira Leão de Oliveira Queiroz sustentam que 

basear-se a reprodução humana simplesmente no princípio da autonomia é no 

futuro abrir o “negócio jurídico” da pessoa humana. Vejamos:  

Admitir que a reprodução humana se realize apenas com base no 
principio da autonomia da parte, é permitir que haja a utilização 
irrestrita de sêmen, de óvulos, de úteros de “aluguel” ou substitutos; 
é, no fundo, abrir o “negócio jurídico” da pessoa humana.78 
 

 Ainda que se deva respeitar o princípio da autonomia, este não poderá ser 

base de sustentação quando o que se busca é um tratamento que coloca em risco a 

vida da mulher e do futuro filho. Não só por razões obvias de estrutura física e 

envelhecimento do próprio corpo humano, mas por pesquisas, estatísticas e 
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posições médicas apontadas no item 2.4 que apontam que aos cinquenta (50) anos 

o tratamento por meio das TRHA esta fadado ao insucesso e a grandes riscos.  

  Neste sentido, Olga Jubert Gouveia Krell, acrescenta que o direito de 

recorrerem à reprodução assistida “poderia afrontar o princípio do ‘melhor interesse 

da criança’ e de seu bem-estar emocional.”79  

  Ainda que tenhamos passado séculos buscando a consagração deste 

importante direito à liberdade, todas colocações devem ser vistas sobre a certeza de 

que estamos a todo momento sendo limitados em nossas vidas em prol de uma 

ordem social.  

  Neste contexto, a busca da felicidade, do desejo, da realização, do projeto 

da maternidade, fundado no direito à liberdade, depara-se com a verdade de que 

não há liberdades absolutas, principalmente neste contexto onde a plena liberdade 

da ciência, em desrespeito aos limites éticos, afronta ao melhor interesse do menor 

e coloca em risco a vida da própria candidata.  
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1.5. Família: Dilemas da atualidade 

 Sabemos que nossa Constituição, conforme Paulo de Tarso Siqueira Abrão, 

“escalona por faixas etárias aqueles que são detentores de direitos específicos, 

colocando a família como um manto a ser protegido pelo Estado.”80 Sabemos ainda 

que o princípio do respeito da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), constitui 

base da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), e rege o direito de família, 

tendo por parâmetro a afetividade, o pleno desenvolvimento e a realização de todos 

os seus membros, principalmente o da criança e o do adolescente. 

  A família “é uma sociedade natural, primeira e principal entidade responsável 

pela formação da pessoa humana.”81 Segundo Maria Celina Bodin de Moraes e Ana 

Carolina Brochado Teixeira, a família democratizada é “a família em que a dignidade 

das pessoas que a compõem é respeitada, incentivada e tutelada. Do mesmo modo, 

a família ‘dignificada’, isto é, conformada e legitimada pelo princípio da dignidade 

humana é, necessariamente, uma família democrática.”82 

  Notemos que o princípio da dignidade da pessoa humana ampara toda 

relação familiar e, portanto, tudo que envolve a relação do casal, o casamento, o 

filho, a mãe solteira, entre outros dilemas da atualidade.  

  Durante o século XX, especialmente a partir dos anos sessenta, vários 

fatores levaram à alteração na concepção de família. Neste sentido, Antônio Jorge 

Pereira Júnior comenta que: 

Fatores de ordem socioeconômica: o aumento de participação do 
Estado e das organizações privadas na tarefa educativa dos filhos; a 
desvinculação progressiva do status social do indivíduo em função 
do casamento; a consolidação e ampliação da força produtiva das 
empresas, a deslocar para fora do lar o papel econômico que outrora 
cabia à família, quando era unidade de produção [...] A expansão da 
atividade profissional feminina colaborou decisivamente. A mulher 
ocupou mais espaço no mercado de trabalho e diminuiu sua 
dependência econômica com relação ao marido. Somado a 
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interesses ideológicos, esse fator levou à alteração da estrutura 
interna da família, onde as funções familiares deixaram de estar 
vinculadas estritamente à condição sexual do cônjuge, avançando-se 
na Igualdade de poderes e deveres entre os esposos.83  
 

 Maria Helena Diniz reforça a esperança de encontrar soluções para os 

problemas surgidos no direito de família, pontuando que,  

com o novo milênio surge a esperança de encontrar soluções 
adequadas aos problemas surgidos na seara do direito de família, 
marcados por grandes mudanças e inovações, provocadas pela 
perigosa inversão de valores, pela liberação sexual; pela conquista 
do poder (empowerment) pela mulher, assumindo papel decisivo em 
vários setores sociais, escolhendo seu próprio caminho; pela 
proteção aos conviventes; pela alteração dos padrões de conduta 
social; pela desbiologização da paternidade; pela rápida 
desvinculação dos filhos do poder familiar etc.”84 
  

  No entendimento de Carlos Martinez de Aguirre, avanços médicos e 

biológicos, também influenciaram na estruturação da família, tais como: 

desenvolveram-se meios anticoncepcionais que separaram a 
sexualidade da reprodução; aperfeiçoaram-se técnicas que 
destacaram a reprodução humana da sexualidade, mediante a 
fecundação in vitro. Nos dois casos a união sexual se dissociou da 
reprodução, de modo que os fins do matrimônio, conforme eram 
concebidos - vida comum entre esposos, abertura à procriação e 
educação dos filhos, puderam ser apartados, com o auxilio das 
técnicas médicas. Tais possibilidades influenciaram na vida em 
sociedade e reconfiguraram os hábitos de relacionamento. 
Permitiram que se desse maior peso a outras pretensões dos 
consortes em matéria de relacionamento.85 
 

 Silencia-se o texto constitucional  

quanto à possibilidade de existência de uma família originária das 
técnicas de reprodução humana assistida. Só há que se falar em 
proteção à entidade familiar se esta for devidamente constituída. Em 
consequência, é possível construir um direito do homem e da mulher 
à reprodução, seja ela natural ou artificial, enquanto expressão do 
direito de constituir família.86 
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  Como visto, os avanços médicos e biológicos influenciaram na estruturação 

da família. As novas tecnologias reprodutivas “foram desenvolvidas para sanar o 

problema da infertilidade que sempre assombrou a humanidade. A terminologia é 

utilizada para designar as diversas técnicas de intervenção científica, no processo 

biológico de reprodução dos seres vivos.”87 Neste sentido, “pode-se afirmar que o 

direito à proteção da família, previsto no caput do art. 226 da CF de 1988, contempla 

também o direito ao uso das técnicas de reprodução assistida.”88 

 A ideia corrente é de que ter filhos é a consequência natural do casamento e 

que todos são capazes de fazê-lo, apesar de os números mostrarem que “no Brasil, 

a cada ano, quase quinhentos (500) mil homens e mulheres descobrem que têm 

algum problema de infertilidade, permanente ou temporário”.89 

 É certo que mais do que um projeto pessoal de vida, gerar filhos é uma 

expectativa social: parentes e amigos logo começam a cobrar do casal a chegada de 

um herdeiro para alegrar a casa e perpetuar o nome da família, passando-o a novas 

gerações. 

 Carlos Martinez de Aguirre aponta como bandeiras que influenciaram essas 

mudanças de perspectiva  

[...] o individualismo liberal, para o qual matrimônio e família são 
instrumentos a serviço exclusivo dos interesses e satisfações dos 
indivíduos, sem qualquer finalidade supraindividual; a valorização do 
aspecto sentimental como razão suprema e fundamento do 
surgimento e da manutenção do casamento, acima de qualquer outro 
interesse; [...] a neutralidade do Estado frente às diversas 
concepções acerca do matrimônio, família, sexualidade, e às 
diferentes formas dos cidadãos organizarem suas relações afetivas e 
sexuais.90 
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  O número de mulheres que chega aos cinquenta (50) anos, no fim do ciclo 

reprodutivo, sem filhos “expandiu 20% apenas na última década, algo 

impressionante do ponto de vista demográfico.”91
 

  Para Miguel Reale “o casamento [...] continua a ser a forma por excelência 

da organização familiar”92, contudo, ele “passou a se apresentar à mulher como 

menos necessário, tanto pela desvinculação da maternidade, mediante 

contraceptivos, quanto pela independência econômica”93.  

  A procriação fora do casamento, a dupla maternidade94 ou paternidade em 

casais homossexuais, a inseminação post mortem e outras, afetam o consciente 

coletivo. Para Antônio Jorge Pereira Júnior “atenta contra princípios indispensáveis à 

formação da família até então concebida pela sociedade, hoje classificada como 

família tradicional.”95 

  Expressamente consagrado em nossa Constituição, temos o princípio da 

pluralidade das entidades familiares (CF, § 4º do art. 226), que prevê a comunidade 

formada por um de seus ascendentes e seus descendentes - as chamadas famílias 

monoparentais. Com efeito, leciona Vitor Almeida que: 

essa forma de estrutura familiar sempre existiu, no entanto, além de 
não ter o reconhecimento jurídico e estatuto específico, este último 
inexistente até hoje, sempre esteve reservado à imprevisibilidade dos 
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acontecimentos da vida. E, mesmo após mais de duas décadas de 
seu reconhecimento em sede constitucional, a doutrina ainda é 
reticente em aceitar o planejamento destas entidades familiares.96 
 

 A utilização das técnicas de reprodução humana assistida, como tratamento, 

é direito permitido a todos os interessados, não podendo apoiar-se evidentemente 

somente sobre as formas legais do casamento ou da união estável, até porque a 

Constituição Federal brasileira não permitiria tal discriminação.  

  Todavia, entende Maria Helena Machado que “por maior boa vontade 

demonstrada por uma mulher solteira inseminada artificialmente, em criar e educar 

seus filhos, a condição familiar natural constituída de um pai e uma mãe jamais 

estará garantida para a criança derivada dessa inseminação.”97 

  É explícita a tensão no modelo subjacente a tais regras, ou seja, reprodução 

"natural" heterossexual por um lado, e possibilidade de fundar a reprodução em 

escolhas por outro. “Há tensão entre a afirmação da natureza como a ordem moral e 

a ordem social que se impõe sobre a natureza por meio de escolha, desejo, direito. 

Trata-se da polaridade entre determinação e vontade.”98 

  Interpretando o art. 226, § 4º da Constituição, temos, no pensamento de  

Maria de Fátima Freire de Sá, que: 

Não há dúvida de que o art. 226, § 4º da CF, deve ser interpretado 
como expressão do respeito do Constituinte em relação às possíveis 
diferenças em formar uma família. Neste contexto, é preciso, acima 
de tudo, atentar para a paternidade responsável, e para o melhor 
interesse da criança, o que não significa que uma pessoa sozinha 
não possa conseguir comprovar suas condições de procriar 
artificialmente, ofertando àquela criança não apenas o apoio 
econômico para o seu desenvolvimento e bem-estar, mas, 
sobretudo, a afetividade, elemento intrínseco de toda e qualquer 
relação familiar que se pretenda construir de maneira saudável.99 
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 Ao comentar sobre a vontade feminina de ser mãe, através da vulgarmente 

conhecida produção independente e seus reflexos na família, Maria Helena 

Machado, comenta que:  

a maternidade artificial, pode ser também alcançada quando o desejo 
de se tornar mãe, parte de uma mulher solteira ou viúva. Neste caso, 
acrescenta, a parte interessada poderá fazer uso de um embrião 
congelado [...] sem qualquer relacionamento de ordem sexual, 
simplesmente suprindo uma vontade feminina incontida de ser mãe, 
recorrendo aos métodos proporcionados através do avanço da 
tecnologia médica científica. [...]os filhos nascidos de pai 
juridicamente não identificáveis.[...] Mas, mesmo  que se reconheça o 
direito de homens e mulheres solteiros de recorrerem  a inseminação 
ou fecundação artificial, em primeiro lugar ,é necessário que se 
reconheça o direito do filho ter um pai e uma mãe.100 
 

  Atualmente, muitas mudanças e transformações ocorreram no campo do 

direito de família. No Brasil, o reconhecimento social e jurídico da família 

monoparental  

foi contemporâneo à disseminação das técnicas de reprodução 
assistida. Contudo, indiferentes à possibilidade de planejamento da 
monoparentalidade, alguns autores argumentam que permitir sua 
constituição artificialmente, ou seja, por opção livre e consciente do 
genitor individual, seria uma forma de estimular a sua formação, o 
que defendem não ser o objetivo do dispositivo constitucional.101 
 

  Neste sentido, Eduardo de Oliveira Leite entende 

ser precipitado e equivocado [invocar o] art. 226, parágrafo 4º do 
texto constitucional como argumento legitimador da inseminação 
artificial da mulher solteira, separada ou divorciada [...] o dispositivo 
constitucional, de forma louvável, apenas inseriu na esfera da 
proteção estatal, as famílias ‘monoparentais’; em momento algum as 
reconheceu com vistas a proliferação das mesmas.102 
  

   No contexto, registra Guilherme Calmon Nogueira da Gama que “a 

Constituição não estimula a formação de famílias monoparentais, mas as 

reconhece.”103 
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  Entende ainda Eduardo de Oliveira Leite, que “toda criança tem direito ao 

convívio familiar (de pai e mãe) e a psiquiatria sempre afirmou de forma taxativa que 

a identificação paterna e materna é fundamental ao desenvolvimento normal dos 

seres humanos.”104 

  Como visto, “uma questão ética bastante fomentada no campo do direito de 

família é o de saber se, numa época de consumismo em que todos podem tudo 

desde que possuam poder aquisitivo, as novas tecnologias de reprodução humana 

devem ser utilizadas, por pessoas que convivem sem vínculo matrimonial como, 

mulheres solteiras, viúvas ou homossexuais.”105 Atualmente é comum mulheres 

solteiras enfrentando a maternidade tardia.106 

 Em que pese às opiniões trazidas neste trabalho, as quais se posicionam 

sobre questões polêmicas, tais como, a procriação fora do casamento, a dupla 

maternidade ou paternidade em casais homossexuais, família monoparental, entre 

outras situações que o direito de família enfrenta na atualidade, entendemos que, 

para o ponto de discussão deste trabalho, a reprodução humana assistida é 

totalmente possível, amparadas nas normas Constitucionais sobre o avanço 

científico e desejo de constituir família, entretanto, desde que haja probabilidade de 

sucesso, bem como que não coloque em risco de vida ou ameaça a saúde da 

pretendente e do futuro descendente, além de entendemos positiva a limitação 

imposta às mulheres com idade acima de cinquenta (50) anos.  

 Marilena Villela Corrêa cita a afirmação de Vitor Almeida de que  

a família moderna já tinha sofrido profundas e diversas modificações 
(monoparentalidade, uniões homossexuais, divórcios e novos 
casamentos, etc.) quando a reprodução assistida surgiu e, ao 
contrário do que se poderia imaginar, não é possível falar em 
mudanças significativas em nossos sistemas simbólicos ligados à 
filiação, ao parentesco e à família, mesmo porque, ao menos num 
primeiro momento, elas [as tecnologias reprodutivas] têm atuado no 
sentido de respeitar e reforçar esses sistemas.107 
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  Defensores de uma posição liberal alegam  

que a reconhecida importância psicológica de uma ‘figura paterna’ 
para o desenvolvimento da criança não levaria necessariamente à 
exigência de uma figura masculina e que a família monoparental não 
seria necessariamente um mal. No entanto, há muitos autores que 
rechaçam a ideia de que homossexuais e mulheres solteiras possam 
recorrer à reprodução assistida, tendo em vista a especial proteção 
constitucional assegurada às crianças, o que incluiria o seu direito de 
se desenvolverem num ambiente familiar ‘normal’.108 

  
  Para Maria Rafaela Junqueira Bruno, "não se pode ter medo de encarar o 

diferente.”109 A família moderna, defendida pelos moralistas de vanguarda é, 

“recriminada pela corrente conservadora porque de fato não se questiona apenas o 

método de concepção, mas a vida, a educação e o conflito entre os valores que 

receberá naquele ambiente e os que ainda são preservados pela maioria da 

sociedade.”110 

 Independente de todas essas transformações e, “por maior desacomodação 

que o novo e o diferente despertem”111 a instituição família encontra-se acobertada 

sob o manto da Constituição Federal (CF, art. 226) que afirma ser ela a base da 

sociedade.  

 Maria do Céu Patrão Neves, no sentido de estarmos franqueando a 

possibilidade de desrespeito do princípio da não instrumentalização da vida humana, 

devido à busca da produção de uma criança, expõe: 

Rompe-se assim o princípio da subsidiariedade, uma vez que a 
acção médica já não atende única e especificamente à situação de 
infertilidade do casal, mas visa a produção de uma criança; a partir 
daqui,  abre-se a porta a uma panóplia de situações que não se 
relacionam mais com a infertilidade, franqueia-se a possibilidade de 
desrespeito do princípio da não instrumentalização da vida humana, 
uma vez que esta é agora gerada recorrendo ao material biológico 
considerado necessário e independentemente da coincidência entre 
a ‘dimensão afectiva’ e a ‘componente biológica’ da procriação; e 
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dificilmente se pode invocar o principio de ética médica da 
beneficência que, no âmbito da PMA, só se aplica com propriedade a 
par com o da subsidiariedade.112 
  

  Judith Martins-Costa afirma que o primeiro bem de personalidade é a vida e 

ensina que: 

a vida é sentida como uma vantagem, implicando outras vantagens 
ou bens correlatos: exemplificativamente, a saúde, a integridade 
física e psíquica, bens componentes da esfera psicofísica da pessoa 
humana. E como a vida humana transita, ainda, na ambiência social, 
será também percebida pelo Direito como vantagem a possibilidade 
de construir uma família, gerando filhos, a ponto de se falar em 
“direitos reprodutivos” para aludir à reprodução como um verdadeiro 

bem jurídico da personalidade.
113

 

  

  Realmente, desde sua origem, a família “é recoberta com um manto de 

ternura e carinho, de dedicação e empenho, mas também de responsabilidade para 

com quem se cativa.”114  

  O panorama da família encontra-se em constantes transformações e 

podemos pensar que a família está perdendo sua essência ou que está aflorando 

para um efetivo reconhecimento e respeito à liberdade da vida privada. 

Independente do ponto de vista de cada um sobre as mudanças da família, temos 

que é ela base da sociedade, merecendo total atenção jurídica, principalmente com 

relação ao tema proposto. A maternidade é tema relevante, vez que é o projeto 

inicial para a constituição de uma família. Se este projeto é executado tardiamente, 

desencadeia-se uma série de problemas no campo jurídico e social, além das 

questões de saúde da mulher e do futuro descendente.  

  Diante dos aspectos jurídico-constitucionais aqui considerados, adentraremos as 

discussões jurídicas e técnicas relativas à reprodução humana assistida, com 

abordagem do outro lado da maternidade tardia. 
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2. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

2.1. Fecundação natural  

  O ser humano, projeto da natureza, além de um ser social, nasce composto 

por bilhões de células que se multiplicando formam um lindo ser biológico capaz de 

pensar, sentir e se reproduzir. 

  Para a mulher engravidar é “necessário um organismo funcionando 

adequadamente, isto é, saudável, que ovule, e que o caminho a ser percorrido pelo 

óvulo e pelos espermatozoides esteja completamente livre. A gravidez pressupõe a 

ovulação, a fecundação e a implantação dos embriões (nidação).”115 

  O organismo do ser humano compõe-se de duas classes de células: as 

células somáticas e as células germinais, sendo aquelas as que trazem em seu 

núcleo as informações genéticas distribuídas em quarenta e seis pares de 

cromossomos e, estas, as relacionadas com a formação de gametas, portanto, 

responsáveis pela reprodução que, na mulher, compõe-se dos óvulos e, no homem, 

dos espermatozoides116.  

   Explicam Arnaldo Schizzi Cambiaghi e Daniella Spilborghs Castellotti que  

ao redor do 14° dia do ciclo, se todas as condições estiverem 
favoráveis, deverão ocorrer a ovulação e a fecundação. O óvulo, já 
expulso do ovário, é aspirado por uma das tubas (trompas), dentro 
da qual será fecundado. Os espermatozoides, depositados na 
vagina, subirão em direção à célula reprodutora feminina (óvulo). 
Para isto, não devem ser impedidos de chegar ao colo do útero, nem 
à cavidade uterina, nem à tuba, onde ocorrerá a fecundação. O 
caminho deverá estar livre e necessariamente "revestido" pelo muco 
cervical. Quando o embrião se implanta na cavidade uterina, dá-se a 
nidação ou implantação. Isto ocorre 5 a 7 dias após a fecundação, 
quando a única célula, resultado da união do espermatozóide e do 
óvulo e que dará origem à nova vida, em processo de divisão celular, 
desce em direção ao útero e encontra-se em estágio de Blastocisto 
(embrião com mais de 64 células). O endométrio deverá estar 
receptivo para que este fenômeno ocorra. Pequenas variações 
nestes processos podem impedir a gestação. Alterações de outras 
glândulas, como a tireóide e/ou a suprarenal, podem modificar o 
sincronismo do processo reprodutivo, impedindo, por exemplo, a 
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saída do óvulo do ovário, a maturação adequada do óvulo, a 
mobilidade das tubas e/ou a implantação.117 
 

  Conforme explicado acima, a fecundação natural se dá nas trompas e o ovo 

(óvulo fecundado) se desloca para o útero para se fixar no endométrio (parede 

interna do útero). 

  A reprodução humana, natural ou normal, ocorre com a fecundação interna 

pela fusão dessas células germinais ou reprodutoras, resultando no ovo ou zigoto.  

 A partir do momento da fecundação que se constitui na união do óvulo e do 

espermatozoide, formada a primeira célula ovo ou zigoto, inicia-se um processo 

mitótico, no qual os cromossomos e a informação genética continuam sendo iguais, 

de maneira que não haverá alteração de qualquer tipo e a programação genética 

necessária para a formação de um novo ser humano adulto se conduzirá 

inexoravelmente.118 

 Sobre a procriação, Maria Helena Machado aduz que 

A fecundação, que significa criação de um novo ser ou um novo 
indivíduo, quando ocorre com o homem, é sinônimo de procriação. O 
ato procriador não pode ser um ato puramente biológico, como a 
mistura de elementos bioquímicos, nem uma atividade de tipo 
produtivo próprio da produção dos objetos, mas, para ficar num nível 
personalista, próprio de uma sexualidade responsável e de 
reciprocidade interpessoal, deverá se realizar por meio do dom das 
pessoas, um dom que transcende e transfigura o fato biológico, uma 
dimensão espiritual que não pode se igualar a uma técnica de tipo 
produtivista ou a uma combinação de gametas.119 
 

 Como visto, de forma normal ou natural, a reprodução humana somente 

poderá ocorrer se existirem no homem e na mulher certas circunstâncias para que a 

fecundação se efetue, tal como a produção de “um óvulo maduro dentre os 

aproximadamente 200.000 folículos (folículos de Graaf) de qualquer um dos seus 

ovários.”120 

                                                           
117

 CAMBIAGHI, Arnaldo Schizzi. CASTELLOTTI, Daniella Spilborghs. Fertilidade Natural: O 
processo reprodutivo normal. Disponível em: < 
http://www.fertilidadenatural.com.br/pdf/capitulo03.pdf>. Acesso em: 11. nov. 2014.  
118

 LOYARTE, Dolores; ROTONDA, Adriana Esther. Procriación Humana Artificial: um desafio 
bioético. Bueno Aires: Depalma, 1995, p.63. 
119

 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: aspectos éticos e jurídicos. 7ª reimpr. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 20. In: SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética, v. I. Edições Loyola, São Paulo, 
1996, p. 409. 
120

 “O homem terá que produzir em seus testículos, sêmen, com as propriedades adequadas para a 
fecundação. Com o coito, os espermatozoides na quantidade de no mínimo 20 milhões, vez que, 
cada ejaculação contêm entre 20 a 300 milhões de gametos masculinos, destes, um número de 65 
por cento deverão ter mobilidade normal e capacidade de penetração suficiente para ascender a 
continuação pelo interior do útero e da trompa de Falópio. Encontrando-se com o óvulo que, por sua 

http://www.fertilidadenatural.com.br/pdf/capitulo03.pdf


52 

 

 
 

 Neste momento, a gravidez está em marcha e dentro de duas ou três 

semanas mais tarde o embrião já evidencia tecido cerebral.  

 Com relação aos métodos artificiais de planejamento familiar, estes são 

classificados, 

em hormonais (pílulas, injetáveis e implantes subdermais) 
espermaticidas (esponjas e geléias), de barreira (capuz cervical, 
preservativos e diafragma) e os de ação mecânica, combinados ou 
não com hormônios (DIUs). Alguns ainda incluem a esterilização 
cirúrgica (ligadura de trompas e vasectomia) e o aborto entre métodos 
de planejamento familiar.121 

   
  Como obstáculo à realização do profundo desejo de filiação que é inato ao 

homem, tem-se a esterilidade e a infertilidade frustrando essa necessidade humana 

de se multiplicar e se perpetuar pela procriação.   

 Drauzio Varella comenta que a faixa de idade ideal para engravidar é “a 

faixa entre 20 e 29 anos. Antes, o aparelho reprodutor feminino não está totalmente 

desenvolvido e depois há uma regressão na fertilidade da mulher. Depois dos 35, a 

gravidez é de risco (...). O problema de adiar muito a gestação é conseguir 

engravidar.”122 “A probabilidade de uma gravidez natural em casais normais varia de 

18% a 20% a cada mês.”123 

  Propicio, entretanto, conforme Carla Matuck Borba Seraphim, questionar se 

“as técnicas de reprodução humana são capazes de ‘per si’ proporcionarem a volta 

do viço da idade, ou ainda substituírem o que a idade avançada priva, ou seja, o 

direito a filhos?”.124 

  Toda ação voltada à regulação da fecundidade que garanta direitos de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, seja ela através de técnicas 

de reprodução humana ou não, deve ser analisada sob o viés do tempo, uma vez 

que o fator idade torna-se decisivo quando o assunto é maternidade. Se a mulher 

envelhece, sua fertilidade envelhece junto, pois “a fertilidade feminina começa a cair 
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por volta dos 25 anos e tem declínio importante depois dos 35 anos”125, podendo-se 

concluir que isso quer dizer menos e piores óvulos, o que compromete as chances 

de uma gravidez sadia e natural. 
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2.2. Esterilidade e Infertilidade 

 Os termos esterilidade e infertilidade são usados para designar a 

incapacidade de reprodução.  

 Esterilidade é a impossibilidade de ocorrer a fecundação numa situação 

irreversível. É a incapacidade definitiva para conceber. Estéril se constitui “o 

matrimônio ou casal que, depois de um ano de relacionamento sexual com uma 

frequência adequada e sem qualquer medida contraceptiva, não consegue a 

gravidez.”126 

 Infertilidade é a incapacidade de ter filhos vivos, sendo possível a 

fecundação e o desenvolvimento do embrião ou feto, equivalendo à 

hipofertilidade.127 

  A restauração da fertilidade significa a utilização de métodos que vão dos 

mais naturais até os mais ousados, em termos de biotecnologia, tudo dependendo 

da investigação acerca do caso in concreto. A infertilidade pode ou não ser 

transitória, no momento em que a infertilidade se torna definitiva tem-se a 

esterilidade, da qual a reprodução medicamente assistida não cuida, segundo Carla 

Matuck Borba Seraphim.128 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, 40% das 

causas de infertilidade relacionam-se à mulher, 40% ao homem e, em 20% dos 

casos, existem problemas em ambos os parceiros. Entretanto, não obstante os 

métodos disponíveis, 10 a 20% dos casais após a investigação são rotulados como 

portadores de infertilidade sem causa aparente.129 Entre os problemas femininos 

estão os hormonais, anormalidades, tortuosidades, fimbrias tubais, endometriose, 

ovário policístico e idade avançada.130 

                                                           
126

 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: aspectos éticos e jurídicos. 7ª reimpr. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 20-21. In: PESSINI, Léo. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Edições 
Loyola, 1997, p. 217. 
127

 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: aspectos éticos e jurídicos. 7ª reimpr. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 20-21. In: PESSINI, Léo. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Edições 
Loyola, 1997, p. 83. 
128

 SERAPHIM, Carla Matuck Borba. O Direito à vida e o arrependimento na reprodução 
medicamente assistida. Curitiba: CRV, 2014, p.85. 
129

 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Disponível em: 
˂http://www.sbrh.org.br/guidelines/guideline_pdf/guideline_de_infertilidade_conjugal.pdf˃. Acesso em: 
01 dez. 2013. 
130

 KUSSLER, Ana Paula; COITINHO, Adriana Simon. Técnicas de reprodução assistida no 
tratamento da infertilidade. Rev. bras. anal. clin; BIREME/OPAS/OMS, Biblioteca Setorial, 2008, p. 
313-315. Disponível em: 
<http://bvsalud.org/portal/?output=site&lang=pt&from=11&sort=&format=summary&count=10&fb=&pa

http://bvsalud.org/portal/?output=site&lang=pt&from=11&sort=&format=summary&count=10&fb=&page=2&filter%5Bfulltext%5D%5B%5D=1&filter%5Bdb%5D%5B%5D=LILACS&q=KUSSLER&index=tw&search_form_submit=Pesquisar


55 

 

 
 

 Um estudo desenvolvido em uma comunidade norte-americana com alta 

fertilidade, conhecida como Hutterites, cuja população vive isoladamente em 

Montana e não utiliza medidas anticoncepcionais, observou-se que 11% das 

mulheres não tiveram filhos após os 34 anos, 33% eram inférteis após os 40 anos, e 

87% após os 45 anos.131 

 Estima-se que no Brasil, “mais de 278 mil casais em idade fértil tenham 

dificuldade para conceber um filho. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e sociedades científicas, entre 8% e 15% dos casais têm algum problema de 

infertilidade”.132  

 O Relatório da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, no capítulo VII, dos Direitos de Reprodução e Saúde Reprodutiva 

(7.2) menciona que “a saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não a mera ausência de doença ou enfermidade, em todas as 

matérias concernentes ao sistema reprodutivo e as suas funções e processos.”133 O 

desenvolvimento tecnológico tem sido uma das molas propulsoras para o 

aperfeiçoamento dos diagnósticos e dos tratamentos das enfermidades. 

 Sustentando quanto ao tempo de tratamento, e sugerindo que não exceda 

cinco (05) anos, expõe João Manuel Rosado de Miranda Justo que:  

o prolongamento do processo hospitalar destes casais deveria ser 
abordado com cautela. O arrastar de exames e intervenções 
ineficazes por mais do que três anos não deveria ocorrer na ausência 
de um prognóstico relativamente favorável e, nesse caso, um limite 
máximo de cinco anos deveria constituir um horizonte razoável. 
Provavelmente, a existência de um horizonte final para os 
procedimentos clínicos deveria constituir matéria de entendimento 
prévio entre os casais inférteis e os técnicos de saúde que os vão 
ajudar. Além disso, e conhecendo as vicissitudes que este tipo de 
processo arrasta, os casais em diagnóstico e em tratamento 
deveriam ser alvo de ajuda psicológica em diagnóstico e em 
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tratamento deveriam ser alvo de ajuda psicológica desde o início do 
seu acolhimento nos serviços de infertilidades.”134  
 

 Daniel Serrão explica que se “uma mulher A ou o homem B, tem uma 

impossibilidade absoluta de produzir gametas, o casal A com B é definitivamente 

estéril, pois método nenhum poderá curar a sua infertilidade.” 135 

 Acrescenta ainda que: 

A intervenção médica não trata a esterilidade do casal, [...] o casal 
permanece estéril mesmo que no seu interior surja uma criança, 
nascida por intervenções de alguém, homem ou mulher, alheio à 
conjugalidade do casal estéril. No caso de uso de gametas [...] pode 
suceder que o feto que vai desenvolver-se no útero do membro 
feminino do casal e nascer, não seja filho desta mulher que o criou 
no seu útero nem do homem com o qual ela tem um projecto 
parental, porque ambos os gametas, ovócitos e espermatozóide, 
foram obtidos numa mulher e num homem alheios ao casal infértil, 
por doação de ovócito e uso de esperma crio-preservado.136  
  

 Sobre os sentimentos suportados pela família com relação a casais inférteis, 

expõe João Manuel Rosado de Miranda Justo:  

É que estes casais, ou estas famílias, vivem na proximidade de 
sentimentos muito fortes de culpabilidade e de sofrimento emocional. 
A sua abordagem  psicoterapêutica corre o risco de despertar e 
incrementar o seu sofrimento, podendo gerar movimentos adversos 
ao relacionamento familiar e ao envolvimento destas pessoas no 
processo de tratamento médico. Como alternativa, a intervenção 
psicoterapêutica com grupos de mulheres ou de casais inférteis pode 
constituir um alívio, por si só.

137  
 

  Sobre a vivência psicológica dos casais inférteis, temos que: 

A vivência da infertilidade é forçosamente penosa. Pessoas casadas, 
com um projecto de vida em comum, rodeadas de familiares que 
perguntam quando é que nasce o terceiro elemento da família, 
observando bebês e crianças no dia-a-dia da comunidade em que 
vivem, não podem deixar de se auto-questionar sobre esta partida do 
destino. Se a tudo isto adicionarmos a realidade dos maus tratos e 
da negligência de crianças, ou os casos das gravidezes não 
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desejadas, é fácil concluir que, do ponto de vista do casal infértil, o 
mundo que habitamos, ou a vida que levamos, é um absurdo.”138  
 

 A técnica de reprodução humana assistida é “consensualmente legítima 

enquanto meio para ‘contornar’ ou ‘superar’ a infertilidade do casal que, consciente e 

responsavelmente, assumiu o valor incondicionado de um filho como expressão da 

realização pessoal de cada um e da relação que os une.”139 
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2.3. Técnicas de Reprodução Humana Assistida (TRHA) 

 As técnicas de reprodução humana assistida são reconhecidas em todo 

mundo, sendo frutos da livre expressão da ciência (art. 218 da CF) e do 

desenvolvimento ao progresso científico (art. 200, V da CF), com excelentes 

resultados no campo do direito à saúde em prol do planejamento familiar (§7º do art. 

226 da CF e Lei n. 9.263/1996). 

 Entende-se por reprodução humana assistida a 

Manipulação em laboratório de componentes genéticos da 
fecundação, que pode dar-se por inseminação artificial homóloga ou 
heteróloga, inoculando-se, na mulher, sêmen do marido ou de 
terceiro, ou por ectogênese ou fertilização in vitro, que pode ser 
homóloga, se feita com componentes genéticos advindos do casal, 
ou heteróloga, se com material fertilizante de terceiro (sêmen do 
marido e óvulo da esposa; sêmen e óvulo de estranhos), cujo  
embrião pode ser implantado no útero da esposa ou de terceira 
pessoa. A inseminação artificial processa-se mediante o método 
GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), por ser fecundação in vitro, 
ou seja, inoculação do sêmen na mulher sem que haja qualquer 
manipulação externa de óvulo ou de embrião. A fertilização in vitro 
concretiza-se pelo método ZIFT (Zibot Intra Fallopian Transfer), que 
consiste na retirada do óvulo da esposa ou de outra mulher para 
fecundá-la na proveta, com sêmen do marido ou de outro homem, 
para depois introduzir o embrião no seu útero ou no de outra.140  
 

 Referido progresso da ciência repousa na classe médica a confiança de sua 

melhor utilização, com olhar para a vida e com o objetivo de dar solução aos 

problemas. 

  Historicamente, segundo menciona Eugênio Carlos Callioli, 

Até 1927 contam-se no mundo 88 casos de mulheres fecundadas 
artificialmente. A partir de então, principalmente nos países anglo-
saxões, este procedimento vai-se estendendo (em 1941, nos EUA, 
foram fecundadas artificialmente umas 10.000 mulheres). A 
fecundação in vitro seguida de transferência do embrião no útero 
passa a tomar consistência só na década de 60, pela atividade de 
várias equipes médicas: um grupo inglês (R.G. Edwards, P.C. 
Steptoe e B. Basister) e dois grupos australianos (dirigidos por 
C.  Wood e A. Lopato).141 

 
 No ano de 1978 nascia na Inglaterra Louise Brown, o primeiro “bebê de 

proveta", gerado in vitro, filha de Lesley e John Brown. Em seguida, nos anos 80, 

“movimentos de mulheres no Brasil reivindicavam um programa de saúde da mulher 
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que contemplasse suas necessidades de saúde de forma integral e não restrito 

exclusivamente às dimensões de concepção e contracepção. O Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, lançado em 1983, propunha-se a atender às 

necessidades de saúde das mulheres durante seu ciclo vital, dando atenção a todos 

os aspectos da saúde sexual e reprodutiva”.142 

  Trata-se do avanço nas técnicas de reprodução assistida, que “na mesma 

velocidade que proporcionou a realização da procriação e do sonho da maternidade 

(ou paternidade) levantou problemas éticos, e constantes discussões entre médicos, 

legisladores e cidadãos em geral.”143. 

 Conhecidas como tecnologias reprodutivas ou técnicas de reprodução 

humana assistida, são procedimentos da medicina de reprodução humana que 

substituem o ato sexual na concepção. A reprodução assistida pode ser conceituada 

como o “conjunto de técnicas que favorecem a fecundação humana a partir da 

manipulação de gametas e embriões, objetivando principalmente combater a 

infertilidade e propiciando o nascimento de uma nova vida humana.”144 

 Os tratamentos para a infertilidade incluem as técnicas de Reprodução 

Assistida, que correspondem à ovulação induzida, fertilização in vitro (bebê de 

proveta), inseminação artificial e injeção intracitoplasmática de esperma. 

  Dentre as modalidades, destacam-se:  

a) Coito Programado – é indicada para casais subférteis que 
necessitam apenas de uma orientação para atingir a gravidez. Com 
auxílio de métodos que precisam o período ovulatório da mulher, o 
médico orienta o casal a manter relações sexuais em dias alternados 
no período fértil, a fim de aumentar as chances de gravidez;  
b) Inseminação Artificial Intrauterina (IIU) – é a técnica artificial para a 
obtenção da fecundação através da introdução do esperma no 
interior do canal genital feminino, sem ocorrência do ato sexual. É 
indicada para casos de incompatibilidade do muco cervical com 
espermatozoides ou defeito no próprio canal cervical em casos de 
deficiência seminal leve e casos de alteração na ovulação com o 
sêmen do parceiro;  
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c) Transferência Tubária de Gametas e Embriões – consiste na 
transferência de gametas para a trompa da mulher, para que ali 
ocorra a fecundação, ou de zigotos, já fecundados em laboratório; 
d) Transferência de Gametas para as Trompas (GIFT) – consiste na 
transferência de gametas (espermatozoides e ovócitos) para as 
tubas uterinas. Tal técnica exige a coleta de óvulos e de 
espermatozoide, e sua transferência imediata para a trompa de 
falópio, onde deverá ocorrer a fecundação. Exige a coleta de óvulos 
(por laparoscopia com anestesia geral ou por ultravaginal com 
anestesia local) e de espermatozoides, e sua transferência imediata 
para a trompa de Falópio, onde se espera que ocorra a fecundação; 
e) Transferência Intratubária de Zigoto (ZIFT) – procedimento que 
exige as mesmas técnicas da GIFT, mas a fecundação ocorre em 
laboratório. A transferência é feita para as tubas uterinas quando a 
célula fusionada possui dois núcleos. O zigoto, então, em vez de ser 
colocado no útero, é transferido para a trompa da mulher; 

f) Fecundação in vitro (FIV) – é um procedimento pelo qual um óvulo 
é removido de um folículo e fertilizado por espermatozoides fora do 
corpo da mulher, em meio artificial adequado para se iniciar a 
reprodução celular, quando, então, o embrião será implantado no 
útero materno.  
g) Transferência Tubária de Embrião (TET) – é um procedimento que 
envolve inicialmente a técnica de fertilização in vitro, com 
transferência de embriões fertilizados e clivados para as tubas 
uterinas.145 

 
  Maria Helena Diniz dispõe que “o direito a um filho mediante o livre acesso 

às técnicas de reprodução assistida não pode ser considerado absoluto, pois os 

direitos da prole e o bem comum impõem seus limites.”146   

  Débora Marcondes Farinati, afirma que a situação de infertilidade pode 

provocar efeitos devastadores tanto na esfera individual como conjugal e 

desestabilizar as relações do sujeito com seu entorno social, podendo ocasionar um 

decréscimo na qualidade de vida.147 

 Sobre a depressão psicológica que o estado de infertilidade produz, 

apontamos as seguintes considerações, 

Alguns estudos debruçaram-se sobre as vicissitudes psicológicas 
resultantes não só da infertilidade, mas também do prolongamento 
no tempo (por vezes vários anos) dos tratamentos médicos que 
visam restaurar a fertilidade. Os resultados encontrados indicam, 
regra geral, que a experiência da infertilidade se traduz por 
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incrementos em variáveis como a depressão, a ansiedade, o stress, 
e sentimentos de culpa, inferioridade e isolamento [...] com 
diminuições da auto- estima, do controlo interno e da qualidade de 
vida. [...] O anúncio de que a inseminação artificial não produziu a 
esperada gravidez é o ponto de partida para um aumento 
significativo dos sintomas de depressão psicológica.”148 

  
Explica a psicóloga Patrícia Assis que: 

a necessidade de um profissional da Psicologia atuando nesse 
campo, em conjunto com os demais especialistas em reprodução 
humana, é patente. A presença do apoio psicológico é muito 
importante desde o início, quando surge o diagnóstico de 
infertilidade, que por si só já desencadeia uma grande angústia no 
paciente. Conforme as etapas do tratamento avançam, essa angústia 
tende a crescer, seja pela expectativa dos resultados, seja pelo 
processo em si, que pode ser muito estressante, com várias idas e 
vindas à clínica e ainda com o uso de medicamentos, alguns à base 
de hormônios, que também contribuem para mudanças no humor e 
no comportamento.149 
  

  Através de um projeto-piloto de acompanhamento psicológico implantado em 

uma clínica de fertilização, foi observado que esse apoio entre as candidatas é 

valioso e traz alívio.150. 

  Para Marília Bernardes Marques, 

É preciso não perder de vista que, internacionalmente, sobretudo nos 
Estados Unidos e nos países da União Européia, ainda está havendo 
um amadurecimento da ciência regulatória deste domínio, que é uma 
junção da experiência científica com a experiência da política pública. 
Nessas experiências, existe um crescente reconhecimento de que a 
apreciação ética preventiva é um recurso para ser utilizado caso a 
caso, projeto a projeto, para que os limites entre a ciência e a política 
possam ser delineados, usando-se o bom senso, em situações 
particularmente complexas para a tomada de decisão.151 

 

  Sylvia Ann Hewlett transcreve um depoimento:  

                                                           
148

 JUSTO, João Manuel Rosado de Miranda. A infertilidade do ponto de vista psicológico: origens, 
funcionamento e consequências. Coimbra: Almedina, 2008, p.40-41. In: CARVALHO, Ana Sofia 
(Coord.). Bioética e Vulnerabilidade. Coimbra: Almedina, 2008. 
149

 FARINATI. Débora Marcondes. Aspectos Emocionais da Infertilidade e da Reprodução 
Medicamente Assistida. Folha Vitória. Redação Folha Vitória. Quase 15% da população brasileira 
podem enfrentar problemas psicológicos devido à infertilidade. Disponível em: 
˂http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-
enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html˃. Acesso em: 01 dez. 2013.  
150

 FARINATI. Débora Marcondes. Aspectos Emocionais da Infertilidade e da Reprodução 
Medicamente Assistida. Folha Vitória. Redação Folha Vitória. Quase 15% da população brasileira 
podem enfrentar problemas psicológicos devido à infertilidade. Disponível em: 
˂http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-
enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html˃. Acesso em: 01 dez. 2013.  
151

 MARQUES, Marília Bernardes. A Bioética na Política Pública do Brasil. Fundação Osvaldo 
Cruz, Rio de Janeiro, 1996, p.8. 

http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/08/quase-15-da-populacao-brasileira-podem-enfrentar-problemas-psicologicos-devido-a-infertilidade.html


62 

 

 
 

no começo eu pensava estar acima de qualquer coisa. Você se 
apresenta o médico lhe mostra uma gama de opções de alta 
tecnologia e esta é uma coisa poderosa – a promessa de um filho. 
Mas antes que perceba você fracassou pelo terceiro ano consecutivo 
e está começando a se sentir usada e abusada, sem mencionar que 
também está quebrada. Você se senta em clínicas cujas paredes 
estão cobertas de figuras de bebês, mas a despeito do fato de que 
está tentando tão duramente quando sabe, não consegue nenhum 
daqueles bebês.152 
 

  O tênue limite entre o certo e o errado, entre o eticamente aceitável e o 

inaceitável é parte dos dilemas do homem.153   

  Uma vez inexistindo até o momento legislação específica sobre as técnicas, 

é o caso de respeitar a ética e as normas emanadas por aqueles que as 

manuseiam, ainda que normas deontológicas, até definição do poder legislativo 

sobre o assunto. 
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2.4. Maternidade após os cinquenta (50) anos 

  Podemos considerar que aos cinquenta (50) anos, a mulher está na 

chamada meia-idade154, aproximando-se do agrupamento etário dos idosos155, 

trazendo consigo uma bagagem de experiência de vida, mas também um 

enfraquecimento da sua vitalidade, causado pelo envelhecimento natural do corpo 

humano. 

 O envelhecimento aparece entre as preocupações cada vez mais presentes 

na atualidade e, não é só privilégio das ciências da saúde. A questão do 

envelhecimento se estende em todos os níveis das ciências humanas, das ciências 

econômicas, das ciências jurídicas e das políticas sociais. Pode-se admitir o 

conceito de envelhecimento como “um processo que ocorre durante o curso de vida 

do ser humano, iniciando-se com o nascimento e terminando com a morte.”156 

 Ocorre que nem sempre quando estamos no auge da maturidade para 

decidir, estamos na melhor fase física e biológica para abarcar as consequências da 

decisão, principalmente quando esta decisão cuida de tentar ter um filho após os 

cinquenta (50) anos. 

  Nesta fase, muitas mulheres vivenciam os sintomas da menopausa que lhe 

acompanham naturalmente por determinado período da vida e, quanto mais 

envelhece, mais atenção demanda. Isto se dá em razão do envelhecimento natural 

do corpo humano.  
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 De acordo com Heron Werner, o período ideal para a mulher engravidar está 

entre os vinte (20) e trinta (30) anos, já para Drauzio Varella este período seria até 

os vinte e nove (29) anos, conforme já mencionado no item 2.1, entretanto, “é a 

partir dos 35 anos que os óvulos já estão em um processo avançado de 

envelhecimento, acendendo a luz amarela para mãe, bebê e médico”157. 

 João Ricardo Auler aduz que o ideal é engravidar até os trinta e quatro (34) 

anos, e alerta que os óvulos, assim como qualquer célula, vão envelhecendo e 

perdendo sua funcionalidade. Neste caso, a função reprodutiva é comprometida 

qualitativamente, lembrando que a média da falência dos óvulos da mulher brasileira 

é aos quarenta e quatro (44) anos. A dificuldade de engravidar aumenta e há maior 

incidência de patologias associadas à gravidez, como hipertensão e diabetes. A 

miomatose uterina e endometriose, comuns a partir dessa idade, atrapalham a 

implantação do embrião. No caso da endometriose, trinta por cento (30%) das 

mulheres com esse diagnóstico têm infertilidade associada, explica o citado autor.158  

  Há um índice maior de prematuridade e aborto espontâneo em gestantes 

acima dos trinta e cinco (35) anos, assim como uma restrição do crescimento do 

feto. Quanto mais idade tem a mãe, menor é o crescimento do feto. Por isso há um 

número mais alto a partir dessa faixa etária de doenças genéticas. A mais comum é 

a Síndrome de Down, ressalta Heron Werner que afirma baseado em pesquisas 

que:  

o potencial de uma mulher gerar uma criança com a síndrome, aos 
20 anos, é de uma em 1.500. Aos 35 anos, é de uma para 250, 
enquanto aos 40, é de uma em 100. Ela pode ser uma mulher 
saudável, mas a partir dos 35 anos o óvulo é mais envelhecido e o 
comportamento dessa célula não é igual a quando ela era mais 
jovem. 159 
 

 Doenças como hipertensão, infarto do miocárdio, derrame, diabetes, artrose, 

osteoporose, catarata, glaucoma, incontinência urinária, câncer, problemas 
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159 CAPISTRANO, Bruna. Jornal Globo.com. Especialistas explicam que é melhor engravidar até 
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pulmonares, particularmente enfisema, são as mais prevalentes nas mulheres acima 

de cinquenta (50) anos.160
  

  “Começam a aparecer notícias de mulheres engravidando com 60 anos em 

outros países, quase morrendo depois do parto, diz o ginecologista Adelino Amaral, 

da Câmara Técnica de Reprodução Assistida do CFM”161 e ex-presidente da 

Sociedade Brasileira de Reprodução Humana que, inclusive, é a favor de se 

estabelecer um limite etário para a maternidade.  

  As questões e riscos da maternidade após os cinquenta (50) anos, vão de 

encontro com o questionamento feito por Débora Gozzo: “há um limite para que a 

mulher possa ter filhos?” Ao escrever sobre o assunto, a autora cita casos de 

mulheres acima dos cinquenta (50) anos que geraram filhos, como no dia 25 de 

setembro de 2011 o jornal francês “Le Fígaro” publicou notícia sobre uma brasileira 

de 61 anos, que estaria grávida de seu marido, de 38 e que mesmo no Brasil, outra 

de 52 anos deu à luz a um filho de seu marido de 88. Observou ainda a autora que a 

mulher que teve gêmeos de seu marido aos 61 anos deslocou-se para São Paulo a 

fim de encontrar um médico que se dispusesse a realizar seu sonho, e o de seu 

marido, de terem um filho, pois na cidade em que reside o casal, o médico 

procurado para realizar a reprodução assistida não quis assumir o caso”.162 

  Débora Gozzo pontua como objeto central de reflexão por parte da 

sociedade, em especial do legislador pátrio: “Até que momento deve-se autorizar a 

prática da reprodução humana assistida em mulheres que já atingiram a 

menopausa?” E, analisando o aspecto da maternidade pelo lado da ética e da moral 

vigente na sociedade, afirma que esta maternidade/paternidade deveria ser 

coibida.”163   

  Cesar Fernandes ao comentar sobre reposição hormonal em mulheres com 

idade próxima da menopausa, diz que “as mulheres com idade próxima da 

menopausa deveriam procurar poupar-se de aborrecimentos e preocupações, tirar 
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sonecas no meio do dia, fazer meditação, e viver com calma e prazer.”164 Neste 

sentido, “alguns casais vão ter de aceitar que ou a gravidez, ou a reprodução, não 

estão biologicamente ao seu alcance.” 165  

  O ginecologista Adelino Amaral aponta a preocupação com a saúde da 

mulher e através de dados estatísticos, informa que apenas 2% das gestações em 

mulheres acima de 43 anos com óvulo próprio irem a termo. Sobre as dificuldades 

de uma gravidez em mulheres na faixa etária indicada como limite, o especialista 

elencou: doença hipertensiva, diabetes e parto prematuro, além de existir também o 

risco de gravidez múltipla, que ocorre em 25% das gestações provenientes de 

Reprodução Assistida.166 

  Quando o assunto é riscos, não podemos ignorar “risco de hiperestimulação e 

retirada de óvulos quanto possível infertilidade e menopausa precoce ou até 

síndrome de hiperestimulação ovárica, afetando 14 por cento das mulheres, de 

acordo com um estudo britânico 2009 em Reprodução”.167 

   José Figueirêdo Alves expõe que o limite etário para as gestações, inclusive 

por outrem, desconsidera situações bem sucedidas de mães substitutas, além dos 

cinquenta (50) anos, como por exemplo: 

A agente de saúde Rosinete Palmeira Ferrão, 51 anos, foi a primeira 
avó brasileira no mundo a gerar netos gêmeos (Antônio Bento e Vitor 
Gabriel), através das técnicas de fertilização in vitro (Recife, 2007); a 
engenheira Veridiana do Vale Menezes, de Nova Lima, na grande 
BH, teve sua filha Bianca, quando sua sogra, Elizabeth Sales, aos 53 
anos, emprestou seu útero à nora e o filho Fabiano (30/05/04); ano 
passado, em Santa Helena/GO, a avó Maria da Glória, também de 
51 anos, após emagrecer 11 quilos, possibilitou a filha Fernanda 
Medeiros (33 anos), ser mãe quando, por técnicas de RHA 
promovidas pelo SUS, emprestou o útero.168 
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   Considerando que vedação etária trazida pela Resolução n. 2.013/2013 do 

CFM, afronta direitos indisponíveis e estabelece uma limitação ao direito de 

descendência, temos o posicionamento de Patrícia Martinez Almeida e Daniela 

Gomes Pereira do Amaral, que consideram: 

Denota-se que a vedação etária esculpida na resolução CFM 
2.013/2013 afronta direitos indisponíveis, pois ao restringir o acesso 
às técnicas reprodutivas às mulheres acima de 50 anos não 
considerou a liberdade da realização do projeto parental abarcado 
em nosso ordenamento interno e a proteção aos direitos das 
mulheres elencados no direito internacional e, tampouco, considerou 
os casos exitosos em nosso país da aplicação da técnica em 
mulheres com mais de 50 anos, consubstanciando em retrocesso a 
direitos humanos” 169 

  

  Uma opção seria a busca da realização do filho através da lei de adoção, 

como sugere Débora Gozzo, 

[...] ainda que a pessoa seja absolutamente infértil, ela tem como 
realizar seu desejo de ser pai ou mãe, recorrendo aos bancos de 
embriões, nos casos mais extremos. O interessante é que o ser 
humano não veja, no instituto da adoção, uma saída para sua 
infertilidade.170 
 

   A constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, é ato legalmente 

garantido pela Lei do Planejamento Familiar, Lei n. 9.263/1996. Ocorre que referida 

lei, em seu artigo 9º, não ignora os riscos à saúde, porém concede-lhe o direito de 

opção, quando prevê que para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão 

oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção 

cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 

garantida a liberdade de opção.  

  A submissão às técnicas de reprodução humana assistida aos cinquenta 

(50) anos ou mais, leva-nos a refletir em situações como a vitalidade da mulher, 

suas possíveis doenças como hipertensão e diabetes, seu envelhecimento, o limite 

natural do corpo humano, sua disposição física, a restrição do crescimento do feto, 
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as doenças genéticas no feto, a Síndrome de Down, se contrapondo ao catálogo de 

direitos que asseguram um livre planejamento familiar. 

 Com relação à mulher, esta pode assumir o risco do resultado, tem 

capacidade legal para isto, mas, e este novo ser?  

  Ainda que a mulher faça a opção de assumir o risco do resultado e 

submeter-se aos métodos aos cinquenta (50) anos ou mais, fato é que devemos 

refletir sobre os interesses que guarnecem este ser em potencial. 

  Até que uma legislação ampla venha tratar do assunto assegurando a 

utilização das técnicas de forma a não colocar em risco a saúde da mulher e o futuro 

descendente, imperioso que o CFM continue seu mister de orientar eticamente a sua 

classe médica, razão pela qual prudente a manutenção da Resolução n. 2.013/2013 

do CFM, não havendo que se falar em afronta a direitos constitucionais. 

  O que precisa ficar bem evidente, é que a vedação estabelecida pelo CFM 

reforçou os limites da ciência ao uso de técnicas de reprodução humana, uma vez 

que se forem ultrapassados os limites, estarão se desviando dos caminhos éticos 

com os quais a ciência está comprometida.  

  Assim, não há afronta ao “livre” planejamento familiar. O casal, a mulher ou 

o homem, estão livres para planejar sua prole. Contudo, eles não podem 

simplesmente contar com a ciência, posto que esta estabeleceu um limite aos 

avanços científicos das técnicas de reprodução humana, em prol da ética, da vida e 

da saúde. 
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2.5. Outra face da Maternidade tardia 

 A todo o momento no presente trabalho, buscou-se demonstrar que a 

Resolução n. 2.013/2013 do CFM, ao limitar as técnicas de reprodução humana 

assistida às mulheres acima de cinquenta (50) anos, agiu com base na ética com 

total amparo legal (Lei Federal n. 3.268, de 30 de setembro de 1957, que lhe 

concede competência legal de supervisionar a ética profissional em todo território 

nacional). Contudo, após inúmeras considerações sobre a maternidade projetada 

após os cinquenta (50) anos, entendemos oportuno trazer a outra faceta da 

maternidade tardia. 

 Trata-se da maternidade tardia, fruto das exigências do mercado de 

trabalho, não ignorando aquelas decorrentes das dificuldades de se estabelecer um 

relacionamento amoroso em tempo hábil, ou melhor, em tempo fértil; do 

desvirtuamento da mídia e das empresas de fertilização, sobre a verdade de uma 

maternidade tardia; as dificuldades que mulheres bem-sucedidas encontram sob o 

casamentos; e, de muitas mulheres adiarem a maternidade em razão de seus 

parceiros não quererem filho. 

  Sylvia Ann Hewlett relata experiência na qual entrevistava mulheres bem 

sucedidas enfrentando os cinquenta (50) anos, percebendo que de todas as  

entrevistadas, nenhuma tinha escolhido não ter filhos. “Nenhuma disse: Eu me 

sentei aos 30 anos e decidi que a maternidade não era para mim. Planejei devotar 

minha vida a construir uma carreira sólida. Eu queria celebridade, poder, dinheiro – 

filhos eram uma impossibilidade tranquila.”171 

 Observam-se recorrentemente filhos sendo impedidos de entrar na vida da 

mulher moderna, por carreiras muito exigentes. 

  Sobre o local de trabalho das mulheres, 

sejam elas executivas, advogadas, médicas ou professoras – a 
semana de trabalho tem se tornado tão longa, as pressões 
competitivas tão fortes, que mesmo um generoso pacote de 
benefícios (que pode incluir flexibilidade de horários e subsídio ao 
cuidado de crianças) não resolve a dificuldade de tempo em suas 
vidas. O que mulheres bem-sucedidas precisam são duas coisas que 
não estão ainda prontamente disponíveis: empregos com redução de 
horário e carreiras que possam ser interrompidas.172  
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  Temos que a previdência social atenderá a proteção à maternidade, 

especialmente à gestante (CF, art. 201, II), contudo, comenta Adriana Zawada Melo, 

que  

a preocupação constitucional com a proteção à maternidade e à 
gestante é recorrente (...) em virtude da relevância que foi dada à 
família e da preocupação com as crianças e que a licença à 
gestante, (...) sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 
120 dias, foi prevista como direito das trabalhadoras urbanas e rurais 
(CF, art. 7º, inciso XVIII), lembrando que o empregador não é 
onerado com o pagamento do salário da trabalhadora licenciada, o 
que visa não gerar a discriminação das mulheres no mercado de 
trabalho.173 

   

  Chegar aos cinquenta (50) anos e descobrir os riscos e a impossibilidade da 

realização da maternidade, demonstra um constante e palpável sentimento de 

perda. É possível, neste momento, a mulher culpar a carreira, os homens, a si 

mesma. Todavia, na maioria das vezes ela apenas desejaria ter encontrado uma 

maneira de ter filhos. 

  De acordo com Bonnie Maslin, que escreveu extensivamente sobre o 

casamento: 

Mulheres em seus 20 anos estão procurando por conexão 
emocional, auto-realização, e felicidade, não casamento em si. 
Realmente, as mulheres que vejo em minha prática têm certamente 
uma visão “degradada do casamento como instituição. Elas tendem a 
vê-lo como irrelevante, arriscando ou apenas alguma coisa lá para o 
futuro”. Por que é assim? Parte da razão é que vivemos numa cultura 
imensamente narcisista e pessoas jovens – homens e mulheres – 
são apaixonados pela liberdade que existe em ser solteiro. Vêem o 
casamento como alguma coisa que os prenderá e que limitará seu 
espectro de escolha. Parte da razão é que mulheres realizadas estão 
indo bem financeiramente por conta própria. Elas temem o risco do 
divórcio e realmente não necessitam da segurança de ser a senhora 
fulano de tal. As mulheres não têm mais que se casar para alcançar 
um estilo de vida confortável de classe média e não existe estigma 
particular ligado a permanecer solteira. [...] O problema é que mulher 
de 38 anos (ou mesmo 35) pode muito bem ter perdido o barco. 
Como entendemos dos dados demográficos, por essa época o 
mercado do casamento já se virou contra ela e a infertilidade 
começou a levantar sua horrível cabeça.”174 
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  Possivelmente um grande número de mulheres esteja colocando suas 

esperanças na TRHA e, sem informações sobre os riscos, e despercebidas do 

relógio biológico, projetam a maternidade para quando estiverem com seus 38 e 40 

anos.175  

  Corriqueiramente a mídia divulga que pessoas famosas estão aderindo à 

maternidade tardia, dando a falsa impressão de que a maternidade tardia não possui 

riscos. A verdade e riscos da maternidade tardia176 dificilmente são divulgados pela 

mídia. Ao contrário, recentemente foi divulgado que a cantora Ana Carolina, aos 

quarenta anos, congelou óvulos, conforme comenta Bruno Astuto: 

Ana Carolina vai congelar seus óvulos: "Se vão virar bebês, são 
outros quinhentos", diz. (...) Por que decidiu congelar os óvulos? 
Realizada profissionalmente e com a chegada dos 40 anos, bateu 
essa vontade. Se os óvulos vão virar bebês, são outros quinhentos. 
Já estive na boca de retirar os óvulos, mas fugi do consultório. Sou 
do tipo que consulta três médicos para ter a certeza de um 
tratamento. Vou congelar porque estou com 40 anos e está 
passando da hora. Geralmente, a gravidez é um rompante da 
juventude, um esquecimento de camisinha, mas estou tomando uma 
decisão sem um envolvimento romântico, vou fazer sozinha e é uma 
atitude bem racional. É bacana, mas é difícil.177 
  

  Interessante que após a divulgação da matéria acima, logo ao fim, há um 

acesso à outra página da internet que reporta exatamente ao Centro de Fertilização, 

que dispõe: “Reprodução Humana com os Melhores Profissionais. Agende sua 
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consulta!”178 Estariam as clínicas de fertilização estimulando este tipo de 

procedimento e aproveitando-se, inclusive, de famosos que aderiram ao 

congelamento de óvulos? Essa sensação de segurança e ausência de informação 

levará uma geração de mulheres a postergar a maternidade, deixando-a para o 

futuro, aumentando as chances de riscos de vida da mãe e da criança. 

 Com relação aos interesses financeiros escondidos no mercado, temos que 

a infertilidade no Brasil tem se tornado uma indústria altamente rentável e 

multimilionária que gosta de exagerar as boas notícias. Clínicas de fertilidade têm 

crescido muito, bastando uma simples busca na internet para se notar a quantidade 

delas. Numa crescente competição de força por pacientes com dinheiro, alguns dos 

fatos mais desencorajadores são dissimulados ou mascarados, por exemplo: “as 

dificuldades de uma gravidez em mulheres na faixa estária indicada como limite, tal 

como: doença hipertensiva, diabetes e parto prematuro. Existe também o risco de 

gravidez múltipla, que ocorre em 25% das gestações provenientes de reprodução 

assistida (...) e, apenas 2% das gestações em mulheres acima de 43 anos com 

óvulo próprio irem a termo.”179 “As clínicas frequentemente inflacionam suas taxas 

de sucesso sugerindo que a gravidez, em vez de um bebê vivo, é o objetivo final. 

Desde que as mulheres em seus 40 anos enfrentam taxas extremamente altas de 

aborto, essa redefinição pode mais que dobrar o sucesso real das taxas para 

mulheres mais velhas.”180  

  Infelizmente estas mulheres são facilmente enganadas de que poderiam 

fazer retornar o relógio biológico. Trata-se de uma questão iminente que resulta a 

cada minuto em consequências para sociedade futura, uma vez que toda uma 

geração de mulheres dorme sob o manto da falsa sensação de segurança de uma 

maternidade tardia sem riscos.   

   Notamos que a falta de informação por parte das mulheres, é muito grande. 

Notemos, ainda, que quando há informação, ela é manipulada, fazendo com que 

mulheres acabem sendo enganadas, quando o assunto é fertilidade. E enganadas, 
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sim, pois o que mais se publica é sobre atrizes que aos quarenta (40) e cinquenta 

(50) anos, obtenham “bebês-milagre”, o que enseja um falso sentimento de 

segurança por uma indústria da fertilidade ansiosa por lucrar com bebês tardios. 

Neste sentido muitas mulheres jovens agora acreditam que a TRHA vai ajudá-las a 

postergar a maternidade, fazendo-as muitas vezes não se preocuparem em 

colocarem em prática a maternidade e sim manterem seu projeto profissional.  

  Percebe-se que muitas mulheres estão sendo forçadas a fazer sacrifícios 

significativos em sua vida pessoal. Sylvia Ann Hewlett colheu depoimentos que, por 

suas próprias palavras, expõem a realidade do que estamos tratando, bem como a 

condição de um bebê fruto de uma maternidade tardia:  

 

(...) desejaria agora que tivéssemos sido mais bem informados sobre 
fazer bebês: - Há poucos anos, depois de mais de três meses de 
gravidez saudável, tive meu quarto e último aborto. Estava com 45 
anos. O relatório do laboratório mostrou que o bebê era um menino 
com Síndrome de Down [...]181 

  

  Outro depoimento: 

depois de quatro meses tomando hormônios, eu estava grávida. 
Ficamos extáticos por 11 semanas, muito curtas. Então abortei [...] 
nunca vou esquecer a agonia de ver nosso bebê parcialmente 
formado na tela – imóvel, sereno e sem vida. A primeira perda foi 
dura, muito dura. Poucos meses depois, tentamos outra vez. Dessa 
vez tomei o mesmo hormônio e fiz um HSG [...] logo fiquei gravida. 
Desta vez abortei na 13ª semana.182 

 

  Para Maria Rafaela Junqueira Bruno “o que não se pode permitir é que em 

nome da ciência e da tecnologia, que às vezes se acham a serviço de interesses 

maiores, tais como o econômico e o político, se sacrifiquem vidas humanas como se 

objetos fossem."183 

  A realidade da maternidade tardia é triste e parece ser desesperadora para 

aquelas que a buscam. 

  Referida situação se agrava quando a mídia divulga que potências do 

mercado, como Facebook e Apple, estão estimulando funcionárias a adiar a 
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maternidade e continuarem a apostar na carreira através da criopreservação de 

ovócitos.  

  Sobre o assunto Cláudia Bancaleiro, aponta a seguinte problemática 

publicada recentemente: 

surge também a questão se as empresas não estarão a exigir 
demasiada dedicação às suas funcionárias, ao adiarem a 
maternidade em benefício da companhia, ou se estas têm a 
responsabilidade de entregarem todos os esforços à entidade 
empregadora e deixar a família para um segundo plano. Kellye 
Sheehan [...]admitiu ao USA Today que este incentivo é positivo, 
nomeadamente para mulheres sem capacidade financeira, mas 
questiona se não se estará a pressionar a mulher a alterar as suas 
prioridades. ‘Concordo que as mães têm muito com o que lidar. Mas 
não podemos deixar o nosso empregador forçar-nos a algo que não 
corresponde aos nossos valores e escolhas pessoais’. O professor 
da Escola de Direito de Harvard e especialista na relação entre a 
bioética e o direito, Glenn Cohen, também vê um lado positivo nas 
ofertas dadas pela Apple e Facebook: ‘As mulheres têm mais opções 
de escolha que não poderiam suportar de outra forma’. Mas Cohen 
alerta em declarações à ABC News que envia uma mensagem de 
que os ‘locais de trabalho podem não ser tolerantes com mulheres 
que decidem ter filhos enquanto estão empregadas e potencia que 
mais mulheres se submetam ao procedimento, que acarreta riscos’, e 
pode não ser útil quando quiserem ser mães.184 
 

  A postura destas grandes empresas refletiu no cenário internacional, com 

questionamentos éticos sobre adiar a maternidade para o trabalho. Vejamos a 

matéria de José Ramón Zárate expondo que:  

(...) houve um rebuliço quando Apple e Facebook anunciaram 
oferecendo as empregadas que atrasassem a maternidade com o 
congelamento de seus óvulos, em troca de um incentivo econômico 
para não interromper suas carreiras ou o desempenho da empresa. 
A oferta tem recebido várias críticas sócio-econômicas. Não tem sido 
muito discutida, no entanto, cientistas advertem contra esse 
procedimento, como explicado no The New Republic Josephine 
Johnston e Miriam Zoll, do Centro Hastings de Bioética, de Nova 
Iorque. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas não 
endossa o congelamento de óvulos como "médium para contornar o 
envelhecimento reprodutivo feminino saudável". Conselhos 
semelhantes faz da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva 
(ASRM), que reúne 500 clínicas de fertilidade nos Estados Unidos. 
Depois de analisar 981 estudos, dos quais apenas 112 avaliam a 
segurança e eficácia, o comité consultivo ASRM descartada: 
‘Enquanto o congelamento de óvulos é uma técnica válida para  
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mulheres jovens, no qual é indicado por motivos de saúde, não 
podemos endossar simplesmente usar para atraso na maternidade’. 
Antes destas recomendações, um estudo de 2010, de infertilidade e 
esterilidade realizado pela Universidade do Sul da Califórnia, 
informou que 442 clínicas de esterilização pesquisadas, 283 estavam 
fornecendo caro ‘experimental’ de Frostbite: O terceiro foi oferecido 
às mulheres com câncer, enquanto o resto se dirigiam para 
‘mulheres em idade materna avançada’. Enquanto o esperma 
congelado e embriões têm sido utilizados na medicina reprodutiva 
desde 1960, o congelamento de óvulos é empregado desde 1986 e é 
mais complicado tecnicamente, porque a sua grande quantidade de 
água pode fazer cristais de gelo que quebram a estrutura fina do ovo 
e alterar os cromossomas. A recente vitrificação, (...) parece 
melhorar o processo até um ponto em que 90 a 97 por cento de 
óvulos sobreviver. Muito menos, no entanto, conduz ao nascimento 
de um bebê depois de ciclos de fertilização in vitro (FIV). A Empresa 
de técnicas de reprodução assistida dos EUA relata que apenas 2 a 
12 por cento de óvulos descongelados progridem em mulheres com 
38 anos ou mais, e o estudo mais abrangente até hoje sugerindo 
taxas de falha de até 76 por cento em mulheres com mais de 30 
anos que tentar mais do que um ciclo. Deve acrescentar-se em 
conjunto, para alto custo atual da técnica, e o risco de 
hiperestimulação e retirada de óvulos quanto possível infertilidade e 
menopausa precoce ou até síndrome hiperestimulação ovárica, 
afetando 14 por cento das mulheres, de acordo com um estudo 
britânico 2009 em Reprodução.185 

 
 Aconselha-se que a jovem “pergunte a si mesma do que precisa para ser 

feliz aos 45 anos. E faça essa pergunta cedo o bastante para que tenha uma chance 

de conseguir o que quer. Aprenda a ser tão estratégica com sua vida pessoal como 

é com sua carreira.”186  

 As mulheres jovens merecem saber a dura verdade. Isso vai ajudá-las a lidar 

com a realidade. Neste sentido de total ausência de informação por parte das mulheres, 

uma pesquisa de opinião feita pela Universidade da California com mulheres que fizeram 

fertilização in vitro após os 40 anos mostra  

como está longe da realidade a percepção pública sobre a fertilidade. 
Trinta por cento das mulheres disseram que esperavam engravidar 
sem dificuldades nessa idade; 28% se sentiram enganadas por 
celebridades mais velhas, que engravidaram e não contam sobre os 
tratamentos de fertilidade a que se submetem; 26% acreditavam que 
não teriam problemas para se tornar mães porque tinham hábitos 
saudáveis.187 

                                                           
185

 ZÁRATE, José Ramón. Retrasar la maternidad por motivos laborales! Una práctica medica 
recomendable? Publicado por Observatório de Bioética. Medical Journal n. 448/ 1 diciembre 2014, 
24/30 -XI- 2014.Tradução Livre. 
186

 HEWLETT, Sylvia Ann. Maternidade tardia: mulheres profissionais em busca da realização plena. 
KRAWALI, Grace. (tradução). Osasco: Novo Século, 2008, p. 18.  
187

 BUSCATO, Marcela; KORTE, Júlia; GERMANO, Felipe. Há limites para a maternidade? Revista 
Época. n. 846 de 18 de agosto de 2014, p. 81. 



76 

 

 
 

 

 Sobre protelar a maternidade, Amélia do Rosário Motta de Pádua, comenta 

que 

a tendência de protelar a concepção está presente nos quatro cantos 
do mundo. Ter um filho após os 40 anos é uma prática cada vez mais 
procurada, seja por razões profissionais, seja porque uniões 
conjugais são refeitas. Na França, por exemplo, a idade média da 
mulher ao ter seu primeiro filho, em 1970, era de 24 anos; em 1994, 
passou para 28 anos. Nos Estados Unidos, entre 1980 e 1986, o 
número de primigrávidas aumentou em 81% na faixa etária entre 35 
e 39 anos e duplicou após os 39 anos. Também no Brasil a mulher 
está retardando seu projeto maternal. Uma pesquisa da Marplan, 
publicada pela Revista Veja, mostra que, em 1988, apenas 31% das 
mulheres entre 30 e 44 anos possuíam em sua casa uma criança 
com até um ano de idade. Dez anos depois, esse percentual subiu 
para 40%.188 
 

 Conforme apontado nos aspectos jurídico-constitucionais da reprodução 

humana, a falta de informação sobre os riscos da maternidade tardia afronta norma 

internacional incorporada ao nosso ordenamento jurídico, qual seja o artigo 10, 

alínea “h” da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, dispondo que os Estados-partes adotarão todas as medidas 

apropriadas para assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o 

acesso a material informativo específico que contribua para assegurar a saúde e o 

bem-estar da família, incluída a informação e o assessoramento sobre o 

planejamento da família. Também temos o art. 4º da Lei n. 9.263/1996 (Lei do 

Planejamento Familiar), que prevê que 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. 

  No fundo, essas mulheres de grande coração e corajosas sentem a injustiça 

de uma sociedade que continua a impor escolhas cruéis, quando o assunto é 

maternidade. Devemos lembrar que é dever do Estado coibir abusos cometidos pela 

indústria da fertilidade, assim como é seu dever manter a população informada 

sobre seus direitos, antes que seja tarde demais.   

 Muitas jovens brasileiras, atualmente, acreditam que os empregadores estão 

mais favoráveis, que os homens são mais apoiadores e que as mulheres podem 

deixar para ficar grávidas além dos seus 40 anos. Diante do interesse financeiro 

explícito nas indústrias de fertilidade; da excessiva exigência no mercado de 
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trabalho; da omissão do Estado em dispor de melhores informações às mulheres; 

sem ignorar outros fatores, fato é que a mulher no curso de sua vida tem muitas 

vezes, a falsa sensação de que tudo está sob controle com relação ao momento da 

maternidade.  

  Assim, buscamos evidenciar não só a face de uma argumentação jurídica, 

mas evidentemente um lado de uma mulher que não teve informações, abertura e 

condições no mercado, para planejar estratégias sobre seu melhor momento de ser 

mãe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

 
 

2.6. Limitação imposta pela Resolução n. 2.013/2013 do CFM  

 No almejo de evitar desvirtuamento da manipulação genética pelos 

profissionais da Medicina, o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou em 16 de 

abril de 2013 a Resolução n. 2.013 que estabelece critérios deontológicos a serem 

seguidos pelos médicos na utilização das técnicas de reprodução assistida, 

justificando-a com base na Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela 

Lei n. 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n. 44.045, 

de 19 de julho de 1958, e Decreto n. 6.821, de 14 de abril de 2009.189 

 A Resolução n. 2.013/2013 do CFM tem fomentado discussões entre os 

profissionais do Direito. Isto porque no seu Princípio I, alínea 2, através do critério do 

limite etário, vetou-se a reprodução assistida em mulheres com mais de cinquenta 

(50) anos. As técnicas de reprodução assistida, assim, podem ser utilizadas desde 

que exista probabilidade efetiva de sucesso e não se incorra em risco grave de 

saúde para a paciente, ou o possível descendente, e sendo a idade máxima das 

candidatas à gestação de reprodução assistida de cinquenta (50) anos.190  

  Chamamos a atenção do leitor para o fato de que as técnicas podem ser 

utilizadas, todavia, desde que haja probabilidade de sucesso e não se coloque a 

paciente ou o possível descendente em risco grave de saúde. Tal entendimento vai 

ao encontro do que mais buscamos defender, a vida.  

  O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP - 

em consulta que lhe foi formulada, relativa ao teor da publicação da Resolução n. 

2.013/2013 do CFM, emitiu parecer, tendo o médico José Hiran da Silva Gallo, 

apontado quanto a necessidade de imposição de uma limitação baseada na idade 

da gestante, expondo que outros fatores motivadores foram: 

a falta de limite de idade para o uso das técnicas e o excessivo 
número de mulheres com baixa probabilidade de gravidez devido à 
idade, que necessitam a recepção de óvulos doados. Esses aspectos 
geraram dúvidas crescentes oriundas dos Conselhos Regionais de 
Medicina, provocando a necessidade de atualizações. O somatório 
dos fatores acima citados foi estudado pela comissão, em conjunto 
com representantes da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Assistida, da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 
Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e 
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Sociedade Brasileira de Genética Médica, sob a coordenação do 

Conselheiro Federal José Hiran da Silva Gallo.
191

 

  

  O parecer acima aponta para a realidade da maternidade tardia, pois deixa 

claro que um dos fatores motivadores da citada Resolução foi o excessivo número 

de mulheres que procuravam a medicina no almejo da maternidade, porém com 

baixa probabilidade de gravidez devido à idade. É necessário lembrar que a própria 

natureza humana, conforme já exposto, já nos limita naturalmente. Tal situação 

alerta para a necessidade de um estatuto sobre reprodução humana assistida e 

reforça os fundamentos do Conselho Federal de Medicina em limitar os atos 

médicos, bem como orientar a classe sobre parâmetros éticos. 

 O Conselho de Medicina da Bahia, ao manifestar-se sobre pedido de 

autorização para submeter o casal TCDC e ASDP, que desejava ter filhos, através 

da reprodução assistida, em razão da infertilidade conjugal, negou o pedido, levando 

em conta a idade, expondo:  

Ela, com cinquenta (50) anos, com transtorno bipolar em uso de 
Carbolitium e mais duas medicações, deseja gestação através da 
utilização de útero de substituição com a irmã do parceiro [...] Em 
que pese a doadora do útero já ter sido submetida a dois partos 
cesareanos e entendendo que a situação de infertilidade do casal 
que deseja gestar, seja compreensível, temos que pontual, 
entretanto, que a interessada no caso, Sra. TCDCP, mãe genética, 
completou 50 anos em 10/09/2013, não se enquadrando, portanto, 
no requisito do limite de idade constante da Resolução n. 
2013/2013.192 
 

  Já o CREMESP lembra que a limitação por idade é uma inovação da norma 

atual, e que:  

os limites de idade impostos pela Resolução não se aplicam aos pais 
biológicos quando da utilização da “gestação de substituição” ou 
“útero temporário”, pois, nestes casos, não são “doadores” nem 
“receptores”. Tal condição acabaria por impor um limite biológico à 
capacidade civil de ser “genitor”, algo que nem o Código Civil 
prevê.193 
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 Ao editar a Resolução n. 2.013/2013, o Conselho Federal de Medicina, levou 

em consideração: 1) a importância da infertilidade humana como um problema de 

saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de 

superá-la; 2) que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários 

casos de problemas de reprodução humana; 3) que o pleno do STF, reconheceu e 

qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva; 4) a necessidade de 

harmonizar o uso destas técnicas com os princípios da ética médica.194 

  Discutindo a inconstitucionalidade da Resolução n. 2.013/2013 do CFM, 

encontra-se em andamento, a Ação Civil Pública proposta em desfavor do Conselho 

Federal de Medicina, porque as considerações que deram base de sustentação 

argumentativa à Resolução foram questionadas pelo Ministério Público Federal, na 

pessoa do Procurador da República do Estado de Goiás, Ailton Benedito de Souza, 

nos autos n. 0013853-33.2013.4.01.3500, em tramite perante a 7ª Vara Federal da 

seção judiciária do Estado de Goiás sobre vários aspectos do direito195.   

  Os argumentos que fundam a Ação Civil Pública, entre outros, apontam que: 

1) a Resolução n. 2.013/2013 do CFM possui repercussões familiares, sociais e no 

direito reprodutivo, tendo criado limitação inconstitucional à liberdade de 

planejamento familiar (§7º do art. 226 da CF); 2) que é do Congresso Nacional a 

Competência para legislar a respeito da reprodução assistida; 3) que a inexistência 

de lei não é fundamento apto a transferir ao Conselho de fiscalização matéria de 

natureza política (atividade legislativa); 4) acrescenta que a ADI 3510 trata da 

liberdade reprodutiva, abordando sobre o direito público subjetivo à liberdade 

entendido como autonomia de vontade; 5) que à limitação etária a RA revela-se 

constrangedora; 6) afirma que a ação não discute questões de natureza médico-

biológica, relativa a viabilidade de casais mais velhos gerarem proles saudáveis, o 

que se está discutindo é a impossibilidade do Poder Público impedir, pelo objetivo do 
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critério etário, que casais optem pelo momento que mais lhes convier à reprodução; 

7) que o Conselho Federal de Medicina excedeu ao seus limites legais.  

   O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifestou-se nos autos da Ação 

Civil Pública em 25 de junho de 2013, alegando, entre outros, que: 1) a ação 

proposta não está voltada diretamente para proteção do direito à vida e à saúde; 2) 

que CFM está umbilicalmente relacionado à proteção à vida e à saúde, tendo a 

Resolução buscado dar diretrizes de ordem moral e ética ao médico; 3) que o CFM 

possui competência para editá-la, nos termos do art. 2 da Lei 3.268/57; 4) que o 

CFM é órgão supervisor, julgador e disciplinador dos comportamentos.  

  Os autos foram encaminhados à Instância Superior e aguarda julgamento de 

recurso de apelação interposto contra sentença proferida em 19 de setembro de 

2013, a qual declarou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por entender, 

em suma, que a Ação Civil Pública não é forma paralela de declaração de 

inconstitucionalidade.196 

  Segundo comenta Carla Matuck Borba Seraphim, 

As indagações pululam e se frutificam em progressão geométrica, 
contrario sensu, o Direito mantém-se tímido e sem soluções 
legislativas. Tentar coadunar as práticas dos consultórios e os casos 
concretos às normas contidas na Resolução n. 2013/2013 do 
Conselho Federal de Medicina. O descaso legislativo desencadeia 
uma situação caótica vivenciada pelas clínicas e médicos que 
realizam o procedimento da reprodução medicamente assistida. (...) 
A ausência de informações legislativas precisas sonega das partes o 
esclarecimento e, por conseguinte, não se pode avaliar com precisão 
a conduta médica, se correta ou não. Igualmente, as partes não 
podem optar com clareza se desejam submeter-se ao 
procedimento.197 

    

  Após a Resolução n. 2.013/2013 do CFM entrar em vigor, outras reações 

surgiram, tais como um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados 

para anulá-la, conforme relata o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP): 

Fui procurado por mulheres que estavam indignadas. Antes de entrar 
em votação no plenário, a proposta está em análise na Comissão de 
Seguridade Social e Família. O parecer será feito pelo deputado 
federal Dr. Rosinha (PT/PR). ‘Ele se assemelhará à posição do CFM, 
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porque vou baseá-lo em dados científicos’, diz Rosinha. Ainda não 
há previsão para a votação do projeto.198  
 

  O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou sua posição sobre a 

polêmica, ao publicar que o limite etário afronta o direito de escolha. “Essa diretriz 

norteará juízes em casos de mulheres que acionarem a Justiça”199. Trata-se do 

enunciado 41 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, segundo o qual “o estabelecimento da 

idade máxima de 50 anos, para que mulheres possam submeter-se ao tratamento e 

à gestação por reprodução assistida, afronta o direito constitucional à liberdade de 

planejamento familiar.”200 

    “Uma paciente conseguiu um mandado judicial que autoriza fazer o 

tratamento. Existe um risco de haver uma judicialização desses casos.”201  

  O Projeto de Decreto Legislativo n. 1.359/2013, em tramite na Câmara, visa 

a sustação da Resolução n. 2.013/2013 do CFM, todavia, manifesta o Conselho 

Federal de Medicina expondo que:  

A eficácia da Resolução CFM 2.013/13 deverá ser mantida. A norma 
define os parâmetros éticos para utilização das técnicas de 
reprodução assistida (RA), mas a manutenção da regra está 
ameaçada. (...) tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Decreto Legislativo 1359/2013, que prevê a sustação dessa 
Resolução do Conselho. (...) membros da Comissão de Reprodução 
Assistida do Conselho Federal de Medicina (CFM) estiveram com o 
relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família da 
Câmara dos Deputados, deputado Dr. Rosinha (PT/PR). Ao 
parlamentar, os especialistas apresentaram argumentos em defesa 
da Resolução e o relator mostrou-se bastante sensibilizado com as 
informações. Durante a audiência com o relator, os membros da 
Comissão alegaram a preocupação com a saúde da mulher e 
informaram ao parlamentar dados estatísticos como o percentual de 
apenas 2% das gestações em mulheres acima de 43 anos com óvulo 
próprio irem a termo. (...) Sobre as dificuldades de uma gravidez em 
mulheres na faixa etária indicada como limite, o especialista elencou: 
‘doença hipertensiva, diabetes e parto prematuro. Existe também o 
risco de gravidez múltipla, que ocorre em 25% das gestações 
provenientes de Reprodução Assistida’, destacou Adelino Amaral. 
Para dar mais subsídios ao deputado Dr. Rosinha para redação do 
parecer, os representantes da Comissão do CFM encaminharão um 
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relatório com pareceres científicos, dados estatísticos e a legislação 

aplicada em outros países.
202

 

 
  A Plenária do Conselho Federal de Medicina recebeu o professor da 

Universidad Rey Juan Carlos (Espanha), José Carlos Abellán Salort, para discutirem 

questões técnicas, jurídicas e bioéticas que norteiam a reprodução assistida em seu 

país. Para Salort,  

é necessário que se leve em conta os aspectos bioéticos para uma 
legislação justa. Esses aspectos incluem, entre outros itens, a 
necessidade social, os bens jurídicos em jogo, a proteção das 
situações de vulnerabilidade, o respeito aos fins originais destas 
técnicas e atenção aos riscos eugênicos. Deve-se ter maior controle 
social e jurídico para que não se lesionem os direitos humanos (...) 
Nunca antes tivemos um poder tecnológico sobre a vida humana 
como temos agora.203 

   

  O presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, durante sua 

gestão, citando as diretrizes do referido órgão, no caso a Resolução n. 2.013/13, 

afirmou que  

o CFM tem preocupações coincidentes com aquelas apresentadas 
por José Carlos Abellán Salort. Estas abrangem aspectos como a 
intervenção no genoma humano, redução embrionária, congelamento 
de embriões e a preocupação com as gerações futuras. A 
engenharia genética hoje está disseminada e distribuída. Não é 
controlável e está em milhares de mãos, mas é imperativa a 
necessidade de cada vez mais harmonizar o uso destas técnicas 
com os princípios da ética médica.204 
 

 A ética “pressupõe uma reflexão sobre a moral, porque obriga a pensar na 

moralidade dos atos, sendo assim orientadora da conduta, esclarecedora da 

consciência pessoal. Não se restringe apenas na reflexão sobre a moral, mas impõe 
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uma ação e, para agir, é necessário ser livre, pois sem liberdade não se pode impor 

regras éticas.”205 

  Cabe à ética, 

apresentar os princípios que devem orientar as atividades científicas 
e assegurar a legitimidade de uma ordem social, mas somente 
poderá fazê-lo em nome de um valor absoluto e universal. A ética, 
tanto quanto a ciência e a cultura, reflete uma complexidade 
resistente às lógicas simplificadoras. Além disso, ela ultrapassa as 
outras duas pelo nível de responsabilidade diante do ser humano. 
Em última instância caberia à ética traçar os caminhos do bem e do 
mal para a ciência e a cultura, e intervir sempre que o humano do ser 
humano está ameaçado.206 

 
  O Conselho Federal de Medicina tem demonstrado preocupação com as 

ameaças que a Resolução n. 2.013/2013 tem sofrido, e com este panorama tem  

paralelamente proporcionado discussões sobre a questão da “preservação da 

autonomia profissional diante de políticas públicas recessivas.”207 A limitação da 

utilização das técnicas de reprodução assistida em mulheres acima de cinquenta 

(50) anos, está pautada em normas deontológicas, ou seja normas morais e éticas 

que fundam a atividade médica e científica. Se um profissional médico entende ser 

uma afronta à ética a busca da gravidez aos cinquenta (50) anos, através das 

técnicas, este tem autonomia profissional para se negar a realizar o procedimento, o 

que chamamos de objeção de consciência. 

  A objeção de consciência se dá no campo do exercício profissional, por 

motivos de religião, ou por qualquer outro que agrida os princípios e o foro íntimo do 

indivíduo e, neste sentido tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei neste 

sentido.208 Debora Diniz entende que “o direito à objeção de consciência não é 

absoluto e sua solicitação deve resultar da acomodação entre direitos e valores 
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razoáveis para uma sociedade justa, com danos mínimos para a mulher que busca 

atendimento médico.”209 

  Entretanto, não podemos nos esquecer que a Resolução n. 2.013/2013 do 

CFM é uma orientação ética aos médicos, razão pela qual entendemos que poderá 

haver a negativa do profissional em realizar o procedimento por questões éticas que 

afronte seus princípios, através da objeção de consciência. 

  A emergência dos problemas nestas áreas de biociências e biotecnologia “é 

objeto de preocupação da bioética desde meados do século XX, mas apenas 

recentemente esses problemas têm recebido atenção dos juristas e dos 

legisladores.”210 

  Assevera Maria Rosineide da Silva Costa que:  

vários juristas da atualidade em suas construções teóricas revelam 
preocupação (que não era vista nos modelos tradicionais), com os 
fins sociais e funcionais do direito, em que se percebe, ademais, a 
proeminência dada aos valores jurídicos, como conteúdo integrante 
do direito e cujas ideias, sem dúvida têm influenciado o 
desenvolvimento funcional da política jurídica na construção 
normativa da atualidade.211 

 

  Dada a repercussão trazida pela Resolução n.2.013/2013 do CFM, mister 

adentrarmos a questão de ser ou não inconstitucional a limitação da utilização das 

técnicas de reprodução assistida às mulheres acima de cinquenta (50) anos. 
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 2.6.1. Da Competência para legislar sobre a matéria 

 No plano interno há normas constitucionais, fundamentos da República, em 

especial, a dignidade humana, ao lado de outros dispositivos sistematicamente 

interpretados, como à saúde, o desenvolvimento do progresso científico e o livre 

planejamento familiar, que respaldam um direito à “procriação segura e digna” aos 

cidadãos residentes no país.  

 Enquanto à Constituição, em sede maior dos princípios protetivos da pessoa 

humana, sempre coube o papel de orientação aos problemas provocados pelos 

progressos da ciência, atuando como bússola valorativa à produção legislativa, 

observamos que a matéria relativa ao manejo das técnicas de reprodução humana 

assistida, não possui previsão legislativa até o momento. Todavia, como norma 

deontológica, temos a Resolução n. 2.013/2013 do CFM cuja força normativa atua 

somente no plano deontológico. 

  Desde a propositura do Projeto de Lei n°. 3.638/1993212, de autoria do 

Deputado Luiz Moreira, que visava instituir normas para a utilização de técnicas de 

reprodução assistida, vem aumentando a necessidade de uma legislação sobre o 

assunto.  

  Consideráveis são o número de Projetos de Lei sobre reprodução assistida 

em tramitação no Congresso Nacional. Trata-se de quinze projetos. Atualmente, o 

que se encontra em estágio mais avançado é o Projeto de Lei n. 4.892/2012213, de 

autoria do Deputado Eleuses Paiva (PSD-SP), que institui o Estatuto da Reprodução 

Assistida, para regular a aplicação das técnicas de reprodução humana assistida e 

seus efeitos no âmbito das relações civis sociais.  
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 Referido Projeto de Lei n. 4.892/2012, chamado de Estatuto da Reprodução 

Assistida, reforça a autonomia do Conselho Federal de Medicina de dispor sobre as 

técnicas, através de normas éticas, conforme verificamos a seguir: 

Art. 3º As técnicas de Reprodução Humana Assistida que 
apresentam a acreditação científica relacionada no artigo 
anterior são: 
I – Inseminação Artificial; 
II – Fertilização in vitro; 
III – Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide; 
IV – Transferência de embriões, gametas ou zigotos; 
[...] 
§1º As técnicas acima elencadas não excluem outras que 
objetivem a facilitação da reprodução humana, desde que não 
contrariem normas éticas e diretrizes do Conselho Federal de 
Medicina.214 

 
  Oportuno, desde já, mencionar que o Projeto do Estatuto da Reprodução 

Assistida é omisso quanto à idade máxima da mulher submeter-se às técnicas de 

reprodução humana assistida, dispondo somente em seu art. 40, quanto à idade 

mínima. Vejamos: 

Art. 40. Pode se submeter ao tratamento de reprodução humana 
assistida qualquer pessoa maior de 18 anos, capaz que, mediante 
manifestação inequívoca de sua vontade e por indicação médica, 
deseje ter um filho. 215  

 
  Entendemos que mesmo com esta omissão, se referido Projeto de Estatuto 

viesse a vigorar, não se inviabilizaria a limitação imposta pela Resolução n. 

2.013/2013, uma vez que esta possui caráter de norma deontológica destinada 

especificamente à classe médica, sendo norma importantíssima face as questões 

que a envolve, quais sejam os riscos de vida e a baixa probabilidade de sucesso do 

tratamento. Todavia, em seu teor, o Projeto dispõe que em caso de dúvidas de 

questões não reguladas no Estatuto, a decisão deverá guiar-se pelos princípios do 

Respeito à Vida Humana e o Superior Interesse do Menor, conforme previsto no art. 

105: 

Art. 105. Nos casos em que houver dúvidas do magistrado 
quanto a eventuais questões não reguladas pelo presente 
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Estatuto, o Respeito à Vida Humana e o Superior Interesse do 
Menor constituirão princípios guias de regulação da matéria.216 

 

  Elenca, ainda, os princípios que norteiam as técnicas médicas de 

reprodução humana, expondo: 

Art. 7º A aplicação e utilização das técnicas médicas de reprodução 
humana obedecerão aos seguintes princípios: 
I – Respeito à vida humana; 
II - Serenidade Familiar; 
III – Igualdade; 
IV – Dignidade da pessoa humana; 
V - Superior interesse do menor; 
VI – Paternidade responsável; 
VII – Liberdade de planejamento familiar; 
VIII – Proteção integral da família; 
IX – Autonomia da vontade; 
X – Boa-fé objetiva; 
XI – Transparência; 
XII – Subsidiariedade.217 
 

  Referido Projeto de Lei contempla em seu art. 8º que o tratamento será 

indicado “quando houver possibilidade razoável de êxito, não representar risco grave 

para a saúde física ou psíquica dos envolvidos, incluindo a descendência”. 

  Com relação às normas deontológicas emanadas para a classe médica, 

desde 1992, o Conselho Federal de Medicina – CFM estabeleceu através da 

Resolução n. 1.358, de 11 de novembro de 1992, norma ética no tocante à matéria 

de reprodução humana. Em sua justificativa, considerou a importância da 

infertilidade humana como um problema de saúde, com implicações médicas e 

psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la; que o avanço do 

conhecimento científico já permite solucionar vários dos casos de infertilidade 

humana; que as técnicas de Reprodução Assistida têm possibilitado a procriação em 

diversas circunstâncias em que isto não era possível pelos procedimentos 

tradicionais; e, a necessidade de harmonizar o uso destas técnicas com os 

princípios da ética médica.  

  Referida Resolução n. 1.358/1992 do CFM, dispunha que: 

Toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja 
indicação não se afaste dos limites desta Resolução, pode ser 
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receptora das técnicas de RA, desde que tenha concordado de 
maneira livre e consciente em documento de consentimento 
informado.218 
 

    Posteriormente, adveio a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde - CNS, que propôs normas relativas à pesquisa que envolve seres humanos, 

dentre as quais tem destaque a pesquisa em reprodução humana. E, em 2005 

adveio a Lei de Biossegurança (Lei n°. 11.105, de 24 de março de 2005) que, sem 

adentrar especificamente à questão das Técnicas de Reprodução, disciplinou a 

utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos, produzidos 

mediante fertilização in vitro, não implantados no útero materno, para fins de 

pesquisa e terapia. 

  Em 2010 o citado Conselho Federal de Medicina editou a Resolução n. 

1.957/2010 que modificava a Resolução anterior de 1992, orientando os médicos 

sobre as técnicas de reprodução assistida.  

  Em 2013, o CFM revogando a Resolução n. 1.957/10, editou a Resolução n. 

2.013/2013, inovando sobre as normas éticas que tratam da utilização das técnicas 

de reprodução assistida, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos 

e levantando polêmicas no campo do direito.  

  Referida Resolução prevê, nos itens 1 e 2 do Princípio I, que as técnicas de 

reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar a resolução dos problemas de 

reprodução humana, facilitando o processo de procriação, desde que, utilizadas 

quando exista probabilidade efetiva de sucesso”, e, desde que “não se incorra em 

risco grave de saúde para a paciente ou o possível descendente, e a idade máxima 

das candidatas à gestação de RA seja de 50 anos. 

 O tratamento mais ético e amplo sobre as técnicas de reprodução humana 

encontra-se instituído através da Resolução n. 2.013, do CFM, de 16 de abril de 

2013, justificando-a com base na Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada 

pela Lei n. 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo decreto n. 

44.045, de 19 de julho de 1958, e Decreto n. 6.821, de 14 de abril de 2009219, com a 

justificativa, entre outras de, harmonizar o uso das técnicas com os princípios da 

ética médica. 
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  A complexidade do assunto também se instala, através do questionamento 

médico: porque não quarenta e cinco (45) anos?, Por que cinquenta (50)?. “Cabe à 

sociedade impor com que idade uma mulher pode ser mãe? É com essas questões 

delicadas que o Brasil tem de lidar no momento.”220 O questionamento que se faz é:  

há inconstitucionalidade no texto da Resolução n. 2.013/2013 do CFM, quando esta 

limita a utilização das técnicas de reprodução assistida às mulheres acima de 

cinquenta (50) anos? 

  Entendemos que não há inconstitucionalidade.  

  Haveria inconstitucionalidade, se uma norma limitasse os meios naturais de 

uma mulher buscar a maternidade ou o tratamento para infertilidade. Contudo, 

estamos no campo da busca dos “meios artificiais”. Artificiais, pois não podemos 

esquecer-nos da limitação natural imposta à mulher pela própria natureza humana, 

sendo mais uma questão de aceitação à limitação do avanço da ciência, quando 

esta ultrapassa parâmetros éticos e desvia de seus objetivos.   

 Quando identificamos que a atitude do CFM através da Resolução em 

comento, buscou reforçar e lembrar que a ética é base para todo e qualquer manejo 

em técnicas de reprodução humana assistida, conseguimos identificar que não 

estamos falando exclusivamente em afronta ao direito ao planejamento familiar 

(todos podem continuar planejando – §7º do art. 226 da CF e Lei n. 9.263/1996), 

mas sim em limitação ao avanço científico, através de limitações éticas ao uso de 

técnicas já desenvolvidas cientificamente e tecnologicamente.  

 Como já mencionado, estamos no âmbito de competência médica, uma vez 

que são eles que apuram os riscos de saúde e vida das mulheres candidatas e do 

futuro descendente ao se submeterem às técnicas de reprodução humana assistida. 

  Quando situamos esta mulher de cinquenta (50) anos ou mais no cenário do 

direito ao livre planejamento familiar buscando a maternidade tardia artificialmente, 

conseguimos observar que o ato carece de responsabilidade e ética, diante de 

pesquisas que apontam restrição do crescimento do feto, doenças genéticas, 

Síndrome de Down e baixa probabilidade de sucesso no tratamento.221 

 Observamos que a limitação etária imposta, no Princípio I, alínea 2, da 
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Resolução n. 2.013/2013 do CFM buscou reforçar a ética e o não desvirtuamento de 

seus objetivos. 

 Não há uma unidade de entendimento sobre os limites para utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida no Brasil, o que nos remete à questão: 

Qual seria a idade adequada? Embora o presente trabalho não pretenda avançar em 

matéria de competência médica, entendemos que cinquenta (50) anos, considerada 

a limitação natural do corpo humano, já é “o limite do limite”, considerando que “a 

fase ideal para a gravidez e o parto é a faixa entre 20 e 29 anos e (...) depois dos 35, 

a gravidez é de risco.”222  

 Quanto mais tarde a mulher buscar iniciar o projeto da maternidade através 

das técnicas de reprodução humana assistida, mais coloca em risco a própria vida e 

a vida e integridade física do futuro descendente.   

 Há quem sustente que a referida Resolução n. 2.013/2013 do CFM “não 

parece ser válida juridicamente, em se tratando de uma Resolução.”223 Ousamos 

discordar.  

  Inicialmente, devemos considerar que uma Resolução pode ser objeto de 

Inconstitucionalidade. Neste sentido, dispõe a Constituição em seu art. 102, inciso I, 

alínea “a” que: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe, processar e julgar, originariamente, a ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. Gilmar Ferreira 

Mendes e Lenio Luiz Streck lecionam que “devemos entender como leis e atos 

normativos federais passíveis de ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade 

(...) os atos normativos editados por pessoas jurídicas de direito público criadas pela 

União.”224 

  O Conselho Federal de Medicina é um órgão que possui atribuições 

constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica. Compete a ele, 
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entre outras atribuições, o registro profissional do médico e a aplicação de sanções 

do Código de Ética Médica. Busca exercer sua função em prol da saúde da 

população e dos interesses da classe médica.  

  A Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentou e dispôs sobre os 

Conselhos de Medicina no âmbito Federal e Estadual, que instituídos pelo Decreto-

lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma 

autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, 

com autonomia administrativa e financeira (art. 1º). Sendo eles órgãos supervisores 

da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores e 

disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios 

ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente (art. 2). 

  Nos últimos cinquenta (50) anos, o Brasil e a categoria médica mudaram 

muito. Hoje, as atribuições e o alcance das ações deste órgão estão mais amplas, 

para além da aplicação do Código de Ética Médica e da normatização da prática 

profissional. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina exerce um papel político 

muito importante na sociedade, atuando na defesa da saúde da população e dos 

interesses da classe médica. 

  O órgão traz um belo histórico de luta em prol dos interesses da saúde e do 

bem-estar do povo brasileiro, sempre voltado para a adoção de políticas de saúde 

dignas e competentes, que alcancem a sociedade indiscriminadamente, conforme se 

pode observar dos textos das Resoluções comentadas neste trabalho.  

  Ao defender os interesses corporativos dos médicos, “o CFM empenha-se em 

defender a boa prática médica, o exercício profissional ético e uma boa formação 

técnica e humanista, convicto de que a melhor defesa da medicina consiste na 

garantia de serviços médicos de qualidade para a população.”225  

  Compete ao CFM zelar pelo desempenho ético da medicina à sociedade 

brasileira. Neste sentido, imperioso entendermos as razões da limitação etária 

imposta pela Resolução n. 2.013/2013, qual seja defender o melhor interesse do 

menor, a vida e a saúde da pretendente. 
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  Referida Resolução, quando limitou a utilização das técnicas, ajustou a 

utilização deliberada do instrumento do avanço científico às normas éticas e em prol 

do não desvirtuamento do objetivo da ciência. Evidente que traz frustações às 

mulheres acima dos cinquenta (50) anos. Contudo, o CFM somente buscou frear 

atitudes que fogem do objetivo do progresso científico, iluminando e orientando 

positivamente a classe dos médicos sobre os riscos da candidata e a baixa 

probabilidade de sucesso no tratamento.  

  Devemos lembrar que “não há uma norma superior que regule a reprodução 

assistida, mas tão somente uma resolução autárquica que, como tal, dirige-se a 

destinatários muito específicos – os médicos”226. Tal Resolução reforça dentro de 

seu âmbito específico, orientações aos médicos que pilotam as técnicas, fruto do 

avanço científico.  

    “Uma pessoa, uma coletividade ou uma sociedade que conformam em 

considerar e cumprir exclusivamente o mínimo legal demonstra pouca vocação 

ética.” 227  

    “Muitos países não consideram importante legislar, nem consideram esse o 

meio apropriado para o tratamento na área de bioética”, informa Maria Helena 

Machado. Descrevendo sobre como é a situação em outros países, esclarece que 

“em outros países, a regulamentação é parcial, como no caso do Japão, Inglaterra, e 

Alemanha, que recorrem a normas éticas formuladas pelas corporações médicas e 

científicas, as quais se auto aplicam. Enquanto outros países optaram por legislar 

sobre a questão bioética.”228 

  Luiz Roldão de Freitas Gomes afirma que há três modelos fundamentais de 

onde defluem o modo de dispor dos países sobre a questão, quais sejam “o modelo 

repressivo, que estabelece proibições com sanções; o liberal que deixa a decisão 

sobre a forma de utilização da técnica à liberdade da pessoa e à autonomia do 
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indivíduo; e o intervencionista, que é aquele favorável ao controle social sobre as 

escolhas individuais para a tutela de interesses superiores.”229 

   Para Marília Bernardes Marques, 

É preciso não perder de vista que, internacionalmente, sobretudo nos 

Estados Unidos e nos países da União Européia, ainda está havendo 

um amadurecimento da ciência regulatória deste domínio, que é uma 

junção da experiência científica com a experiência da política pública. 

Nessas experiências, existe um crescente reconhecimento de que a 

apreciação ética preventiva é um recurso para ser utilizado caso a 

caso, projeto a projeto, para que os limites entre a ciência e a política 

possam ser delineados, usando-se o bom senso, em situações 

particularmente complexas para a tomada de decisão.230 

 

 Nota-se que a “regulamentação bioética e os seus limites, variam muito 

entre os países. Diversos países europeus e a União Européia estão considerando a 

possibilidade de introdução de leis para regulamentação de determinadas práticas 

genéticas.” 231 

 Débora Gozzo cita que na Áustria o limite é de cinquenta (50) anos para 

mulheres e de sessenta (60) anos para os homens e, na Alemanha, o limite para a 

mulher submeter-se a programa de reprodução humana assistida é de 40 anos. A 

partir desta idade, se ela quiser ter um filho com a ajuda da medicina, terá de arcar 

com os custos de todo procedimento, que é muito caro, seja em que país for.232 

  Carla Matuck Borba Seraphim entende que seria de bom alvitre legalizar e 

jurisdicizar o procedimento da reprodução medicamente assistida, expondo que: 

O diploma legal deveria prever que o casal que busca a reprodução 
medicamente assistida, antes de se submeter ao tratamento médico 
propriamente dito, deveria obter autorização junto ao Poder 
Judiciário. Seria um pedido de Alvará Judicial (...) a finalidade é a 
obtenção da autorização para se submeter ao procedimento da 
reprodução medicamente assistida na forma homóloga ou 
heteróloga. Haveria um franqueamento ao casal para se submeter ao 
procedimento necessário, se assim fosse permitido. Seriam 
realizados, no casal, estudos psicossociais, para aferir a presença da 
autonomia da vontade, a capacidade de assunção dos riscos 
provenientes do tratamento médico reprodutivo e dar conhecimento 
acerca das consequências legais, inclusive planejamento familiar, 
embriões excedentários e sua destinação. Na autorização constaria o 
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prazo de validade para a sua utilização, qual a forma que estaria o 
casal apto a praticar (...). No âmbito médico, (...) o médico 
responsável pela reprodução medicamente assistida não teria a 
responsabilidade de realizar o ato jurídico stricto sensu, termo de 
consentimento informado. O procedimento judicial afastaria a 
responsabilidade sobre fatos alheios à profissão médica e ofertaria 
ao casal a possibilidade ampla reflexão. (...) o diploma legal deveria 
estabelecer quais as técnicas e modalidades de reprodução 
medicamente assistida seriam possíveis e as práticas vedadas.233 
  

  Entendemos que a proposta da autora acima em jurisdicizar o procedimento 

seria uma opção arriscada em razão do fator principal, o tempo. O tempo do 

processo certamente inviabilizaria o objeto do processo. Há necessidade de um 

Estatuto que assegure as partes as questões que envolvem a reprodução assistida, 

entretanto, continuará sendo competência do CFM fiscalizar e orientar a classe 

médica, sendo coerente, ético e prudente, a manutenção da limitação etária para 

mulheres com mais de cinquenta (50) anos às TRHA, mesmo em caso de omissão 

legislativa em eventual Estatuto.  

  Sobre as lacunas da lei, questiona: 

Será que nesse “admirável mundo novo”, para parafrasear Aldous 
Huxley, tudo deve ser aceito como lícito e garantidor do pleno 
exercício da dignidade humana? [...] A partir do exposto percebe-se 
que os avanços da ciência médica precisam ser levados em 
consideração, o mais rápido possível, para que se estabeleça o que 
pode e deve ser feito, em prol da realização do ser humano, em toda 
sua potencialidade, não se facilitando a infração de um valor maior 
do ordenamento que é o da dignidade humana. 234  
 

 A normatização das técnicas de reprodução humana assistida em sede de 

normas deontológicas, pautadas na ética, conforme se tem na Resolução n. 

2.013/2013 do CFM, não enseja inconstitucionalidade, muito menos subversão a 

noção de hierarquia de normas, pois o Conselho Federal de Medicina ampara-se na 

Lei Federal n. 3.268, de 30 de setembro de 1957, que lhe concede competência 

legal de supervisionar a ética profissional em todo território nacional. 

  As Resoluções do CFM regulam o exercício da profissão médica, e servem 

como parâmetro interpretativo para o Direito. Até porque não podemos ignorar que 

as técnicas são uma realidade e a evolução da Medicina vem estremecendo o 
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Direito, obrigando-o a pensar acerca da abrangência e dos limites das novas 

situações familiares.  

  Devemos deixar bem evidente que a discussão da Resolução n. 2.013/2013 

do CFM está em esfera restrita das atividades médicas, porém sua interferência 

frustra desejos no campo do avanço científico (utilização de técnicas de reprodução 

humana assistida, em busca da realização da maternidade artificial, após os 

cinquenta [50] anos) e do planejamento familiar.  

  Notamos que há limitação etária em inúmeras legislações, por exemplo, no 

inciso I do art. 10 da lei de planejamento familiar (lei 9.263/1996) que permite a 

esterilização voluntária, desde que tenha mais de vinte e cinco anos de idade. Ora, 

se tenho vinte e quatro anos e desejo o procedimento de esterilização, posso alegar 

afronta a autonomia de vontade e a liberdade de dispor do próprio corpo?  

  Na própria Resolução n. 2.013/2013 temos dispositivos que se utilizam da 

limitação etária para solução de problemas: Vejamos: “mulheres com até 35 anos: 

até 2 embriões (...) mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões (...) mulheres entre 

40 e 50 anos: até 4 embriões” (Princípio I, alínea 6). Também, “a idade limite para a 

doação de gametas é de 35 anos para a mulher e 50 anos para o homem” (Doação 

de Gametas e Embriões IV, alínea 3). Quais razões haveria em manter um 

tratamento em determinada faixa de idade, se este tratamento trouxesse mais 

prejuízos do que vantagem ao paciente?   

   Desta forma, imperioso concluir que o CFM não criou limitação 

inconstitucional à liberdade de planejamento familiar, mas limitou o manejo das 

técnicas de reprodução humana assistida em prol da ética, reforçando os objetivos 

da ciência, o que nos parece totalmente legal.  

 Em que pese a constitucionalidade da Resolução, notamos que o problema 

reside na morosidade do legislador ordinário em confeccionar uma legislação 

especial pertinente, resultando na precariedade da estabilidade social.  

  O regime político capaz de garantir formal e materialmente os direitos é a 

democracia. O Estado de Direito “é aquele que está apoiado no direito legítimo que, 

no positivismo legal democrático, consubstancia-se na permissão da plena 

discussão dos projetos de leis [...] como a escolha do presumivelmente melhor, que 

será a lei a ser aprovada [...], com observância, evidentemente, do devido processo 
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legislativo.”235 Seria um ganho para sociedade que as matérias relativas a utilização 

das técnicas de reprodução humana assistida, fossem, dentro do Estado de Direito, 

compartilhadas democraticamente por toda sociedade. “No contexto de um Estado 

de Direito, que se pretende democrático e social, torna-se imperioso que a leitura da 

Constituição se faça em voz alta e à luz do dia, no âmbito de um processo 

verdadeiramente público e republicano, pelos diversos atores da cena 

institucional.”236 

 A Resolução n. 2.013/2013 do CFM busca proteger o direito à vida e à 

saúde sendo uma importante diretriz de ordem moral e ética à classe médica com 

ampla competência para editá-la, com fundamento no art. 2 da Lei n. 3.268/57, 

sendo o Conselho Federal de Medicina órgão supervisor, julgador e disciplinador 

dos comportamentos.  

  Entendemos que o CFM não usurpou competências políticas do Poder 

Legislativo. E, dada à relevância das questões e dilemas, tornam o momento 

propício para suscitar a questão de forma democrática, dialogando com todos os 

seguimentos sociais envolvidos, edificando assim sobre pilares da supremacia da 

Constituição, as normas relativas ao uso e suas limitações das técnicas, frutos do 

avanço e desenvolvimento científico.  

 Assim, concluímos não ser inconstitucional a norma deontológica emanada 

para fins de orientar a classe médica sobre a utilização das técnicas de reprodução 

humana assistida. Em que pese toda reação que referida Resolução possa ter 

causado, entendemos que a limitação imposta pela Resolução n. 2.013/2013 do 

CFM buscou proteger a candidata à gestação e o futuro descendente, em harmonia 

com os princípios consagrados pela Constituição Federal e emanados dos diplomas 

internacionais. O CFM, portanto, levou em consideração o risco da paciente e a 

mínima probabilidade de sucesso do tratamento, além dos riscos do futuro 

descendente, lembrando que, pela nossa natureza, “diminui drasticamente na 

mulher acima de 35 anos a fertilidade e que a idade prolongada pode 
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consequentemente acarretar falhas na concepção ou ocasionar aborto”237, o que 

reforça a legalidade da Resolução em prol da ética e do melhor interesse do futuro 

descendente. 
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3. PATERNIDADE RESPONSÁVEL, PLANEJAMENTO FAMILIAR E 

MELHOR INTERESSE DO MENOR 

 

3.1. Paternidade Responsável x Incompatibilidade física da mãe 

 Conforme vimos, a paternidade responsável é um princípio que juntamente 

com o da dignidade da pessoa humana dá base ao planejamento familiar, conforme 

prescreve a Constituição, que é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  

  “Não se pode falar em paternidade responsável, sem a presença do amor”238 

e da dignidade do filho, desde sua concepção.  

  Isto porque “a simples circunstância de ser um indivíduo humano, enquanto 

realidade biológica possuidora de um genoma humano, envolve que possua 

dignidade.”239 

 Com relação à paternidade responsável, Maria Celina Bodin de Moraes e 

Ana Carolina Brochado Teixeira, afirmam que o §7º do art. 226 da Constituição 

Federal 

destinou-se a evitar, coerentemente com os princípios fundamentais, 
que possam ser adotadas políticas coercitivas de esterilização [...] a 
proteger os filhos impondo limites à liberdade dos pais, quais sejam 
aqueles decorrentes da responsabilidade com a criação e o sustento 
da prole [...]  como não há responsabilidade sem liberdade, garante-
se a liberdade de decisão de planejar a dimensão da família e dessa 
liberdade faz-se decorrer a responsabilidade parental de assisti-la 
material e moralmente.240  

  A paternidade responsável e o poder familiar são “verdadeiros 

compromissos com o filho, a família, a sociedade e consigo mesmo, como 

autorrealização.”241 
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  “Por não se constituir num ato meramente biológico do homem, mas em um 

ato pessoal, a procriação humana exige um envolvimento livre e responsável de 

cada uma das pessoas na sua totalidade, ou seja, o corpo, coração e espirito.”242 

 Presente também está a paternidade responsável no teor do art. 1.566 do 

Código Civil, uma vez que “são deveres de ambos os cônjuges”, “sustento, guarda e 

educação dos filhos”, e no mesmo sentido art. 1724 também do Código Civil. O 

inciso IV, do art. 1.634 também do Código Civil dispõe que compete aos pais, quanto 

à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação (inciso I); tê-los em 

sua companhia e guarda (inciso II); representá-los, até os dezesseis anos, nos atos 

da vida civil e, assisti-los, após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento (inciso V), entre outros. 

  “Quando há concepção, entra-se no campo da paternidade responsável [...] 

enquanto o planejamento familiar tem por referência tudo que se refira à concepção 

ou contracepção, a paternidade se refere diretamente à filiação, momento seguinte à 

concepção.”243 

  O princípio da paternidade responsável significa responsabilidade que 

começa, entre pais e filhos, desde a concepção e se estende até que seja justificável 

o acompanhamento. Refere-se ao direito ao amor, ao afeto, a convivência e ao 

dever de cuidado.  

  O direito ao afeto é  

o sentimento maior que garante o agrupamento humano por um laço 
mais forte do que uma simples conjunção de interesses e, assim, dá 
consistência aos demais direitos humanos da família. (...) O direito ao 
afeto é o mais imprescindível à saúde física e psíquica, à 
estabilidade econômica e social, ao desenvolvimento material e 
cultural de qualquer entidade familiar.244 

   
  Estado de filiação, podemos entender como a obrigação que os pais têm de 

prover a assistência afetiva, moral, intelectual e material dos filhos (CF, art. 227, 

“caput”). 
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  No sentido de alertar sobre a “responsabilidade” em decidir, temos que a 

Conferência do Cairo de 1994, ao mesmo tempo que prega o amplo acesso às 

técnicas de reprodução humana assistida, também expressamente dispôs que seus 

objetivos são apoiar decisões voluntárias responsáveis. Vejamos:  

possibilitar e apoiar decisões voluntárias responsáveis sobre 
gravidez e métodos de planejamento familiar de sua escolha, assim 
como outros métodos de sua escolha para o controle da 
fecundidade, que não contrariem a lei, e tenha a informação, 
educação e meios de o fazer”. Reforça a questão da saúde 
reprodutiva a todos os indivíduos “em idades adequadas.245 
 

  Conforme já mencionado, a convenção sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a Mulher dispõe claramente sobre a obrigação de 

decidir responsavelmente sobre o número de filhos e sobre o intervalo entre os 

nascimentos (art. 16, alínea “e”).246 No mesmo sentido, todavia mais precisa, a 

conferência internacional de população e desenvolvimento (Cairo, Egito, em 1994), 

também reforçou o aspecto da responsabilidade quando prevê que todo casal e 

indivíduo têm o direito básico de decidir livre e responsavelmente sobre o número e 

o espaçamento de seus filhos e ter informação, educação e meios de o fazer. 

(Princípio 8).247  

 O avanço da Medicina na área da biociência e biotecnologia em ações de 

regulação da fecundidade, paralelamente com o dever do Estado de promover 

condições e garantir assistência e propiciar recursos educacionais e científicos para 

o exercício do planejamento familiar, elevou o número de casais e mulheres que 

buscam, através das técnicas de reprodução assistida, a facilitação do processo de 

procriação e a realização do sonho da maternidade (ou paternidade). Todavia, nem 

sempre o exercício deste direito, sem limites, representa ato de responsabilidade. 

 Explica Olga Jubert Gouveia Krell sobre o espírito da paternidade 

responsável que 

O projeto parental não se restringe a simples concepção e 
nascimento da criança, mas vai além, materializando-se na 
educação, afetividade, proteção e total assistência, seja material ou 
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imaterial, da futura criança. Isso significa que devem ser assumidos 
os deveres parentais em decorrência do exercício dos direitos 
reprodutivos, mediante conjunção carnal ou recurso a alguma técnica 
artificial.248 
    

  A maternidade tardia não coaduna com a paternidade responsável, uma vez 

que ausente está o elemento essencial constitucional, qual seja a responsabilidade, 

que deve pautar todo ato da maternidade.  

  Não há só preocupação com relação à maternidade tardia, outro aspecto 

que levanta preocupação, sendo ponto de infinita discussão, diz respeito à 

disposição física de pessoas intituladas com “idade avançada”, quanto às exigências 

físicas que um filho impõe, nesta altura da vida (acima dos cinquenta [50] anos). 

Sobre a questão da idade avançada, utilizaremos como referência o caso em que o 

casal M. L. A de F. e S. da L. A. de F, casados, em 2009, buscaram em juízo pedido 

de adoção de criança com faixa etária de 0 a 02 anos, e em sede de sentença de 

primeiro grau, tiveram-no negado “sob a argumentação de que os dois eram velhos 

demais para criar um filho”.249 A questão da adoção não é ponto de discussão neste 

trabalho, somente o entendimento do judiciário sobre intitular um casal de 46 (ela) e 

47 (ele) anos, com idade avançada para criar um filho. 

 No julgamento da apelação relativa à ação de adoção mencionada acima250, 

o acórdão considerou que a faixa etária dos pretendentes não poderia ser 

classificada como avançada251, notadamente se considerado o aumento da 

expectativa de vida e a idade em que os casais, atualmente, decidem 

voluntariamente por ter filhos, impulsionados pela busca da realização profissional e 
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de estabilidade financeira. Ademais, diante dessa perspectiva, conceder ao casal o 

direito de adotar uma criança em tenra idade é também propiciar uma realidade que 

será muito comum às famílias biológicas nos anos futuros, a de casais mais 

maduros com filhos ainda jovens, não resultando à criança nenhum prejuízo em 

razão de sua inserção nesse quadro familiar.  

  Notamos que no julgamento, considerou-se a realidade social que caminha 

cada vez mais para a paternidade e maternidade tardia e a falta de previsão legal na 

legislação. Entretanto, pergunta-se: A legislação deve dispor sobre o limite máximo 

para adoção? Sobre eventual incompatibilidade de idade, em prol do melhor 

interesse do menor?  

  É nesta seara, que buscamos lembrar sobre a necessidade de uma 

discussão jurídica em prol do melhor interesse do menor.  

 Se o princípio que inspira a adoção, imita a natureza e considerando que a 

maternidade de forma natural após os cinquenta (50) anos é uma exceção e não a 

regra tendo em vista as limitações do corpo humano, não seria este um aspecto 

importante a ser discutido? 

 Importante relatar que na ação de adoção ora comentada, o casal realizou 

perícia psicológica, tendo apresentado observações clínicas (não especificadas no 

acordão). Contudo, plenas condições de sanidade mental, evidenciaram maturidade, 

responsabilidade, firmeza e seriedade nas entrevistas. Para o desenvolvimento 

saudável de uma criança na faixa etária pretendida (0 a 2 anos), a sanidade mental 

plena, maturidade, responsabilidade, firmeza e seriedade, seriam suficientes?  

 Estudos desenvolvidos recentemente (2013) sobre doenças na menopausa 

apontam multimorbidade nas mulheres com cinquenta (50) anos ou mais. A 

multimorbidade consiste na presença de duas ou mais doenças crônicas252 de forma 

simultânea em um indivíduo.253 Sua base foram amostras estatísticas de seiscentas 

e vinte e duas (622) mulheres de cinquenta (50) anos ou mais, entrevistadas em 

suas casas, que compõem um grupo representativo do universo constituído por 

cento e trinta (130) mil mulheres que compõem a população feminina acima de 50 
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anos da cidade de Campinas. Cerca de “63% das entrevistadas apresentavam 

sobrepeso ou obesidade e 13% relataram sobrepeso ou obesidade entre os 20 e 30 

anos, o que faz afirmar que estes são os fatores mais significativos em relação à 

presença de multimorbidades.” Ao avaliar as condições de saúde nas mulheres 

acima de cinquenta (50) anos, Aarão Mendes Pinto Neto, informa que estudos 

anteriores sobre climatério e menopausa realizados pelo grupo mostraram que são 

muitas as mulheres que não chegam aos cinquenta (50) anos de forma saudável e 

apresentam várias doenças associadas.254 

  A pesquisa lembra os problemas decorrentes da osteoporose, que afeta 

grande parte das mulheres acima de cinquenta (50) anos, e alerta para a 

necessidade de considerar os fatores de risco que podem levar ao câncer ou a 

acidentes que possam decorrer de deficiências visual e auditiva. E ainda, informa 

que “a expectativa de vida das mulheres atingiu 77,3 anos enquanto a dos homens é 

de 69,7 anos e, por viverem mais, elas estão mais sujeitas às doenças crônicas 

comumente associadas ao envelhecimento e à multimorbidade. [...] Foram referidas 

pelas entrevistadas, indicadas em porcentagens aproximadas, hipertensão (56%), 

osteoartrite (34%), catarata (25%), diabetes (23%). Osteoporose (21%), glaucoma 

(10%), bronquite (9%), incontinência urinária (9%%), câncer (7,0%), infarto do 

miocárdio (5%), derrame cerebral (3%) e enfisema pulmonar (2%). Notou-se, ainda, 

que cada ano a mais na idade aumentou a chance da presença de duas ou mais 

doenças em 3%, o mesmo índice observado para o aumento de cada unidade do 

IMC.255 

  Considerando a disposição física da mulher, a idade avançada, o 

envelhecimento natural do corpo humano, e todo este rol de deveres estabelecidos 
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legalmente, surgem uma preocupação sobre a disposição física após os cinquenta 

(50) anos, vez que a pessoa candidata a qualidade de mãe terá aproximadamente 

66 anos, quando o menor atingir 16 anos. 

 O estado de filiação e a paternidade responsável estão garantidos (CF, art. 

227) dispondo a Constituição que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

  A Convenção sobre os Direitos da Criança256, de 1989, ratificada pelo Brasil 

em 24 de setembro de 1990, considerou em seu preambulo que “tendo em mente 

que [...] a criança, em razão de sua falta de maturidade física e mental, necessita 

proteção e cuidados especiais, incluindo proteção jurídica apropriada antes e depois 

do nascimento,"257 dispôs em seu artigo 7º que “toda criança terá direito, na medida 

do possível, de conhecer seus pais e ser cuidada por eles” 258.  

  Conforme exposto, consta do artigo 1.634 do Código Civil que é dever dos 

pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dentre outros dirigir-lhes a criação e 

educação; tê-los em sua companhia e guarda (Direito do menor a convivência 

familiar); representá-los, até os dezesseis (16) anos, nos atos da vida civil e, assisti-

los, após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento.  

 Pontuando a questão relacionada à disposição física da mulher após a 

menopausa, comenta Débora Gozzo que,  

além do fator biológico, deve-se pensar que uma criança requer uma 
série de cuidados, de disposição física, e de atenções, que pessoas 
mais jovens são capazes de ter com maior facilidade. A natureza é 
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sábia! Este deveria ser um dos aspectos da interpretação do 
princípio da paternidade responsável, previsto na Constituição.259 
 

 Evidente que quanto maior a faixa etária, maior, em tese, a bagagem de 

maturidade, responsabilidade e experiência de vida. Entretanto, o enfraquecimento 

da vitalidade, causado pelo envelhecimento natural do corpo humano, bem como as 

observações clínicas, estudos e estatísticas apontadas neste trabalho, devem ser 

ponto de reflexão e consideração. 

 O tema suscita uma discussão que não se pretende esgotar, mas tão 

somente trazer o leitor à uma reflexão, vez que não há como ignorar os fatores 

naturais do corpo humano diante da exigência legal de capacidade e 

responsabilidade que o ato de assumir um filho requer. 
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3.2.   Planejamento Familiar 

  O planejamento familiar encontra-se alicerçado nos princípios da dignidade 

da pessoa humana e da paternidade responsável, conforme preceitua o §7º do art. 

226 da Constituição Federal, sendo este planejamento familiar livre decisão do 

casal. 

  O conceito de planejamento familiar “designa a ideia de regulação de 

nascimentos, contracepções, esterilização e outros meios que agem diretamente 

sobre as funções reprodutivas do homem e da mulher.” 260    

 Regulamentando o §7º do art. 226 da Constituição Federal, adveio a Lei n. 

9.263/1996 que estabelece o planejamento familiar como o conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  

  Referida lei dispõe, ainda, entre outras considerações, que é dever do 

Estado promover condições educacionais, técnicas e científicas que assegurem o 

livre exercício do planejamento familiar; que se orienta por ações preventivas e 

educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade; que promoverá ações de 

atendimento à saúde reprodutiva; disciplina a questão de esterilização voluntária; 

prevê a garantia de assistência à concepção e contracepção; e, dispõe quanto a 

proibição de qualquer tipo de controle demográfico.261  

 Contrária ao entendimento de que a utilização das técnicas de reprodução 

humana assistida estariam fundadas no planejamento familiar, Olga Jubert Gouveia 

Krell, leciona que “não constitui base suficiente para fundamentar também um direito 
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à procriação assistida, visto que o texto legal não menciona as TRHA (técnicas de 

reprodução humana assistida).” 262     

 A lei do planejamento familiar prevê ainda que para exercer o direito ao 

planejamento familiar, serão oferecidos os métodos e técnicas de concepção 

cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 

garantida a liberdade de opção. 

 Maria Cláudia Crespo Brauner, afirma que o direito ao planejamento familiar 

possui duas faces: 

Ora é fundamento constitucional à contracepção e à esterilização, 
ora é fundamento constitucional ao direito de procriar artificialmente 
com fins terapêuticos, isto porque, repita-se, o direito ao 
planejamento familiar está intimamente vinculado às funções 
humanas reprodutivas que abrangem, além da contracepção, a 
própria, seja ela natural ou não”  263  
 

  O direito ao livre planejamento familiar tem como base o direito fundamental 

à liberdade e, vem no sentido de  

não admitir qualquer ingerência de outrem, estatal ou privada, com 
vistas a restringi-lo ou condicioná-lo, uma vez que a decisão sobre 
ter ou não prole, seu aumento ou redução vincula-se à privacidade e 
à intimidade do projeto de vida individual e parental dos 
envolvidos.264 

 O Código Civil no §2º do art. 1.565 dispõe que “o planejamento familiar é de 

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte 

de instituições privadas ou públicas.”265  

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, consagrou a tutela 

da privacidade, da vida privada, da família, do domicílio e da correspondência da 

pessoa, disciplinando que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à 
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sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 

direito a proteção da lei (art. 12).”266 

  Igualmente, quanto à liberdade de decidir, temos o Relatório da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, no capítulo VII, dos Direitos de 

Reprodução e Saúde Reprodutiva (7.2), que dispõe que a saúde reprodutiva implica 

que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a capacidade 

de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o deve fazer.  

  Ocorre que há uma série de situações que envolvem o dever do Estado e 

sua efetivação no acesso ao direito reprodutivo, conforme apontado por Débora 

Gozzo e Fernando Baleira Leão de Oliveira:    

Há, todavia, grande dificuldade na efetivação dos Direitos 
Fundamentais de prestações materiais positivas em face ao Estado, 
posto serem eles inesgotáveis frente a recursos e orçamentos 
estatais. Todo Direito Fundamental que exige prestação positiva 
depende de planejamento nos planos e metas da União, dos Estados 
e dos Municípios. Assim, o direito de um casal em ter seu filho de 
modo natural é facilmente respeitado. Quando esse direito exige 
alocar recursos públicos tanto no tratamento de eventual infertilidade, 
como na própria manutenção e sobrevivência da criança que vier a 
nascer, está limitado à reserva do possível, mas também está 
vinculado ao não retrocesso social. Limitar tratamento de 
infertilidade, com critérios objetivos e legais à reserva do possível, 
não reduz seu status de Direito Fundamental.267 
 

  Nesta vereda, Othoniel Pinheiro Neto, expõe: 

Percebe-se que a alegação de escassez de dinheiro por parte do 
poder público sempre vai existir, podendo haver engessamento dos 
orçamentos e da máquina administrativa em não havendo cobranças 
sociais para o acompanhamento da evolução científica do mundo 
globalizado. Então, é de imaginar que a tendência é que a demanda 
e os custos financeiros aumentem no futuro. E não é impedindo o 
exercício de direitos individuais (que encontrarem sua 
fundamentação constitucional) que se vai encontrar solução.268 
 

  Não se pode tabelar os direitos fundamentais. Se há previsão legal, há 

obrigação e dever do Estado, sempre que acionado, de suprir os custos com o 
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tratamento, em busca do tratamento de saúde sexual e reprodutiva almejado pela 

mulher, salvo se já alcançou os cinquenta (50) anos. 

 Ingo Wolfgang Sarlet aduz que, 

como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa 
reclama que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a 
dignidade existente, quanto objetivando a promoção da dignidade, 
especialmente criando condições que possibilitem o pleno exercício e 
fruição da dignidade sendo portanto (a dignidade) da ordem 
comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao 
indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas 
necessidades existenciais básicas ou se necessita, para tanto, do 
concurso do Estado ou da comunidade [...].269 
 

 Sustentando uma maior liberdade do casal no planejamento familiar e 

entendendo excessiva a Lei n. 9.263/96, Maria Celina Bodin de Moraes e Ana 

Carolina Brochado Teixeira, comentam que 

a Lei n. 9.263/96, [...] parece ter ido além do papel destinado ao 
Estado na circunstância. A lei tem o grave defeito da excessiva 
ingerência na vida pessoal, ao criar parâmetros para o exercício do 
direito ao planejamento familiar que em muito ultrapassam o papel 
ativo do Estado, como estabelecido pelo §7º do art. 226 da 
Constituição. Exemplo disto é a exigência de consentimento 
expresso do cônjuge para que haja esterilização do outro, caso se dê 
na constância do casamento, segundo dispõe o §5º do art. 10 da 
referida lei, em flagrante limitação ao direito à disposição do próprio 
corpo. 270  
 

  Com relação à reprodução humana assistida argumenta Silvia da Cunha 

Fernandes que “todos, independentemente da situação financeira, devem ter acesso 

aos benefícios do progresso da ciência, visto que devem ser tratados de forma igual, 

sendo dever do Estado colocar à disposição da população uma medicina moderna e 

avançada.”271 Tal entendimento, a nosso ver, não significa ausência de limites éticos 

na utilização das técnicas de reprodução humana assistida. Há quem interprete que 

a Lei n. 9.263/96 “não pode ser considerada, por si, base suficiente para 

fundamentar também um direito do cidadão ao uso das técnicas de reprodução 

assistida, visto que o texto não menciona as TRHA com nenhuma palavra.” 272      
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  Menciona a Lei n. 9.263/1996, em seu art. 9º, que o Estado oferecerá todos 

os métodos e técnicas de concepção e contracepção “cientificamente aceitos”. Se 

analisarmos o disposto no texto, qual seja a frase “cientificamente aceitos”, podemos 

concluir que as técnicas de reprodução humana assistida em mulheres com mais de 

cinquenta (50) anos, não foi aceita pela comunidade médica, reforçando assim que a 

Resolução n. 2.013/2013 do CFM pautou-se em pilares éticos.  

   A função do Estado em sede de planejamento familiar “limita-se à função 

promocional de propiciar recursos educacionais e científicos” de modo a que todos 

estejam suficientemente informados e conscientes das maneiras pela quais podem 

exercê-los, porém, como bem frisam Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina 

Brochado Teixeira, desde que “respeitados os limites legais.”273   

  Observa-se então que até o planejamento familiar é construído com diversas 

limitações que podem ser observadas no texto da própria lei de planejamento 

familiar. A Constituição “concedeu ao homem e à mulher a titularidade de direitos 

reprodutivos. Cabe ao casal planejar sua família e decidir se desejam ou não, ter 

filhos, ou mesmo qual o número de filhos que pretendem ter e a diferença de idade 

entre eles.” 274     

 Planejar a gravidez é a melhor opção. No entanto, tudo dentro do 

planejamento tem que respeitar os limites da natureza. Entretanto, “a resistência em 

admitir os limites do corpo é comum entre as mulheres modernas.”275 

  Devido à lacuna legislativa no Brasil sobre o uso das técnicas de reprodução 

humana assistida, instala-se a ausência de segurança jurídica no manejo das 

técnicas, motivo pelo qual as normas deontológicas emanadas pelo Conselho 

Federal de Medicina são de grande importância diante do panorama atual, mesmo 

que estas normas de cunho ético e moral sejam voltadas exclusivamente aos 

médicos. O que se verifica é que com a manutenção da limitação etária através da 

Resolução n. 2.013/2013 do CFM, minimiza-se o desrespeito ao possível 

descendente ou feto, em harmonia ao princípio do melhor interesse do menor e da 
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dignidade humana deste ser em potencial, assim como minimiza os riscos de vida 

das próprias candidatas. 

  Neste sentido e entendendo que se trata de má-fé, reforça Maria do Céu 

Patrão Neves, 

De facto, estas derrogações só se compreendem cabalmente ao 
abrigo do princípio da autonomia, isto é, do respeito da vontade 
livremente expressa por cada pessoa, e na afirmação da 
preponderância deste principio ético em relação a outros, numa clara 
assunção de um sistema liberal de valores de pendor libertário. Com 
efeito - importa reconhecê-lo, ou contorna a infertilidade do casal, 
cuja relação permanece sem expressão biológica, nem tão pouco 
favorece a assunção da condição de infertilidade do casal, mais 
facilmente conduzindo a uma atitude de má -fé, sob a pretensa 
exclusiva exigência de respeito pela sua autonomia.276 
  

  Dieter Grimm sustenta que a dignidade, na condição de valor intrínseco do 

ser humano, gera para o indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre 

seus projetos existenciais e felicidade e, mesmo onde esta autonomia lhe faltar ou 

não puder ser atualizada, ainda assim ser considerado e respeitado pela sua 

condição humana.277 

 Resta patente que a mulher pode decidir correr o risco à saúde e à vida, 

dado seu direito de dispor do próprio corpo. Contudo, qual a opção deste novo ser 

em potencial de decidir não correr o risco?  

  Aqui compete ao Ordenamento Jurídico, através de lei, garantir a 

regulamentação da reprodução humana assistida, o que não impede que o 

Conselho Federal de Medicina disponha deontologicamente sobre o assunto, como 

o fez em prol também dos direitos e interesses deste novo ser em potencial. Ao que 

parece, a condição limitação por faixa etária se deu como forma de “colocar a casa 

em ordem”, e estabelecer regras, “minimizando”, inclusive, o número de riscos 

constantes que o feto em potencial vinha enfrentando, até porque “o direito ao 

planejamento familiar não representa apenas o direito fundamental à reprodução, 

mas, além disso, impõe a responsabilidade no campo das relações de parentalidade 

e filiação.” 278    
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  Como visto neste trabalho, a limitação etária encontra-se pautada em 

Resolução que legitima os atos médicos. Ao limitar as técnicas de reprodução 

assistida às mulheres acima de cinquenta (50) anos, o CFM não afrontou o livre 

planejamento familiar, muito pelo contrário, evitaram-se certamente problemas 

maiores. 

   Devemos sempre lembrar que pelas vias naturais, a maternidade já possui 

limitação biológica inerente ao ser humano e que os tratamentos de infertilidade e as 

técnicas continuam disponíveis (assegurando o direito ao progresso científico, à 

reprodução humana assistida, à saúde sexual e reprodutiva e à liberdade), porém, 

com limitação para mulheres de cinquenta (50) anos ou mais.  

  Se a natureza limitou naturalmente a mulher à maternidade, não nos parecer 

razoável resistir à limitação da maternidade através do avanço científico, após os 

cinquenta (50) anos. 
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3.3. O Melhor Interesse do Menor 

  A mulher ao postergar a maternidade para os cinquenta (50) anos ou mais, o 

faz muitas vezes sem refletir nas consequências. Ela coloca em risco a própria vida 

e a do possível descendente.  

  Através da valorização da vida e da dignidade humana, surgiu também o 

princípio do melhor interesse do menor, preservando-o ao máximo, uma vez que em 

situação de fragilidade. 

  O princípio do melhor interesse do menor “é identificado como norma 

cogente, em vigor em nosso ordenamento jurídico por força da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança ratificada pelo Brasil por intermédio do 

Decreto 99.710/90”279 A criança e o adolescente encontram-se nesta posição por 

estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade. O menor 

tem, assim, o direito fundamental de chegar à idade adulta sob as melhores 

garantias morais e materiais, assim como preceituado pelo artigo 227 da 

Constituição. 

  Conhecido também como princípio da proteção integral do menor, este está 

materializado em diversos documentos internacionais, como na Declaração de 

Genebra, de 26 de março de 1924, sendo acolhido pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 

entre outros. “A Constituição Federal, em seu art. 227, também a consagrou, bem 

como o ECA, em seu art. 1º. O legislador quis oferecer proteção total impondo uma 

tutela ativa dos menores antes mesmo que estes venham a ter seus direitos 

violados, incumbindo ao Estado, à família e à comunidade sua proteção ampla e 

irrestrita.”280   

  De acordo com Maria Helena Diniz “a vida é igual para todos os seres 

humanos.”281 Deste modo, o direito à vida é expressão primeira no rol dos catálogos 

dos direitos garantidos por nossa Constituição e independente do estágio que 

estiver, a vida deve ser defendida. É neste sentido que o presente trabalho busca 
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demonstrar que a Resolução n. 2.013/2013 do CFM, ao limitar mulheres com 

cinquenta (50) anos o acesso às técnicas de reprodução assistida, o fez também 

protegendo os direitos deste novo ser.  

 Reforçando a proteção, o artigo 3º da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA) dispõe que:  

a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.  
 

   E, art. 4º da Lei n. 8.069/1990 que é dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

 Com relação ao estado de filho no Código Civil brasileiro, comenta Débora 

Gozzo que, 

decorre, de acordo com os art. 1.596 e s. da Lei Civil, de ter ele 
nascido durante a constância do  casamento de seus genitores, 
circunstância  que implicará a presunção pater ist es, isto é, pai é 
aquele que demonstra as justas núpcias. (...) Além disso, a atual lei 
civil prevê que filho nascido por meio de reprodução assistida seja 
considerado do marido, desde que o material genético utilizado seja 
dele, ainda que tal utilização ocorra após a sua morte (CC, 
art.1597,III). Incide também a presunção legal nos casos do uso de 
embrião excedentário, desde que ele contenha o material genético 
do casal (CC, art. 1597, IV). Por fim, e o mais interessante, é que o 
legislador considera como filho matrimonial aquele que nascer fruto 
da inseminação do óvulo da mulher, com o sêmen de terceiro, isto é, 
com sêmen que não provém de seu marido. Cuida-se aqui da 
chamada ´inseminação artificial heteróloga’, em confronto com a 
homóloga, em que se usa o material genético do casal. Assim, se o 
marido concordar com a inseminação do óvulo de sua mulher pelo 
sêmen de outro homem, ele será considerado, legalmente, pai do 
filho que dela nascer (...)”282 
 

  O melhor interesse do menor tem a força de condicionar as demais normas 

do sistema, com peso de direito fundamental, internacionalmente reconhecido por 
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toda comunidade global, através da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos 

da Criança (Regulamentada pelo Decreto n. 99.770/1990). Tal interesse visa impedir 

abusos de poder pelas partes mais fortes da relação jurídica que envolve a criança, 

já que o menor a partir do entendimento de tal princípio ganha “status” de parte 

hipossuficiente, que por esse motivo, deve ter sua proteção jurídica maximizada. 

 No plano internacional, o Brasil é signatário, juntamente com mais cento e 

oitenta e cinco (185) países membros da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, ciência e cultura - UNESCO, da Declaração Universal sobre o Genoma 

Humana e Direitos Humanos, que objetivando impedir que a criança seja tratada 

como coisa, objeto, violando sua dignidade, proclamou que “o genoma humano 

constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana 

bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o 

patrimônio da humanidade”283       

 Consta do Relatório da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento284 que na capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 

quando, e quantas vezes o deve fazer, reside o direito de homens e mulheres terem 

acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e aceitáveis de planejamento 

familiar de sua escolha, com o direito de acesso a serviços apropriados de saúde 

que dêem à mulher condições de passar, com segurança, pela gestação e pelo 

parto e proporcionem aos casais a melhor chance de ter um filho sadio.  

 Simplesmente amparada no direito a liberdade no planejamento familiar, 

além do direito à autonomia, o desejo de um filho após os cinquenta (50) anos, 

suscita uma série de questionamentos, levando-nos a conclusão de que o projeto do 

filho, ignorando os posicionamentos médicos, as pesquisas e estatísticas apontadas 

neste trabalho, ou seja, sem medir as consequências, o reduziu a um mero objeto.  

  Sobre as graves preponderâncias do princípio da autonomia, Maria do Céu 

Patrão Neves, aponta: 

São duas as implicações mais imediatas e graves da preponderância 
do princípio da autonomia. Uma primeira é a do desregramento da 
utilização das técnicas da PMA, cujo critério de aplicação fica 
essencialmente dependente de opções individuais, quer dos 

                                                           
283

 Declaração universal sobre genoma humano e os direitos humanos em 1997. Disponível 
em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em: 20 out. 2014. 
284

 BRASIL. Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – Plataforma 
de Cairo. Secretaria de políticas para as mulheres da Presidência da República. Disponível 
em:˂http://www.spm.gov.br/Articulacao/articulacao-internacional/relatorio-cairo.pdf˃. Acesso em: 02 
dez. 2013. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf


117 

 

 
 

candidatos a pais, ditado pela vontade ou capricho, quer dos técnicos 
em geral que trabalham neste domínio, e que tanto pode ser 
determinado por uma suposta beneficência como pela afirmação 
científica, prestígio social, fama mediática, lucro económico, etc. Uma 
segunda implicação, ainda mais grave, é a da subordinação dos 
interesses da futura criança aos dos candidatos a pais, 
negligenciando, calculista e deliberadamente, o elementar direito de 
cada novo ser humano a ser gerado no seio de numa relação 
afectiva que o deverá embalar também e acompanhá-lo na vida.285  

 

 Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira esclarecem 

que: 

o §7º do art. 226 da Constituição Federal ao vincular o direito ao livre 
planejamento familiar ao princípio da paternidade responsável, visou 
proteger a pessoa do filho, impondo limites à liberdade dos pais; [...] 
ignorar a autonomia individual neste particular, mediante práticas 
forçadas, significaria dar à pessoa humana um tratamento de 
coisificação, oposto, portanto, ao da dignificação.286 

   
  Neste sentido, Maria Rafaela Junqueira Bruno considera que “o ser humano 

e as questões que o evolvem, não podem ser vistos meramente como um projeto de 

caráter científico, que reduz o ser humano a uma coisa, a ser utilizada ao bel prazer 

das ciências biológicas, mas sim, respeitá-lo enquanto um ser formador de mundo, 

na sua dignidade humana.”287 

  Todo ser humano é um sujeito de direitos e, o desejo de ter um filho aos 

cinquenta (50) anos, não possui alicerces seguros, estremecendo a essência de 

responsabilidade que pauta a paternidade e o planejamento familiar, colocando em 

iminência e risco a dignidade do filho, que neste projeto encontra-se em extrema 

vulnerabilidade.  

  Neste contexto, vale o alerta sobre a utilização deliberada das técnicas, o 

que ensejaria a “coisificação do ser humano”288, fruto de um desejo. Sobre a 

vulnerabilidade dos que vivem os primeiros estágios da vida, expõe que: 
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Vulnerável é a vida humana. Mas há situações especialmente 
apelantes, em que a vulnerabilidade passa de eventual 
acontecimento a permanente realidade. Seres especialmente 
vulneráveis são os que vivem os primeiros estádios da vida, ainda 
albergados no claustro materno;  bem como os que, por razões 
várias, se vêem forçados a abandonar com excessiva precocidade o 
organismo da mãe, para encetarem a dura e incerta luta da vida 
prematura. Por outro lado, em sempre de novo glosado paralelismo 
com os estados iniciais da vida humana, a etapa final do percurso 
terreno é especialmente atreita a agressões, angústias e até maus-
tratos [...] a oportunidade de reflectir, sobre problemas mais situados 
no concreto quotidiano, que exigem um olhar ético e um empenho no 
reconhecimento e na defesa da dignidade, integridade e liberdade 
dos mais vulneráveis membros da família humana.289  
 

 Débora Gozzo menciona que  

quanto mais avançada a faixa etária dos genitores, por outro lado, 
não só da mulher como também do homem, maior a possibilidade de 
o bebê nascer com algum tipo de deficiência. A debilitação, o 
envelhecimento do organismo é geral e atinge seres de ambos os 
sexos. [...] Daí ser aconselhável, nessas hipóteses, recorrer-se à 
realização do diagnóstico pré-implantatório [...] apesar dessas 
medidas, constatou-se em alguns casos que o feto apresentou algum 
tipo de anomalia durante a gestação. [...] o diagnóstico pré-
implantatório pode resultar em erro.290 
 

    “Basta a mera hipótese de ser afetado o natural desenvolvimento da vida 

humana, ainda que seja só uma, para que todo o procedimento seja considerado 

imoral,”291 considera Eugênio Callioli. 

  Sobre a violência ética sofrida pelo filho, expõe Felipe Almeida: 

Porque eu não quero que o meu filho tenha o direito a ser expressão 
de uma fecundidade humana e não produto de um automatismo 
biológico!; Quero, sim, que  eu tenha o dever de desejar um filho 
fruto da minha fecundidade e não produto do meu automatismo 
biológico!; Quero, sim que eu tenha o dever de permitir que ele possa 
nascer ou não nascer, que eu tenha o dever de não o obrigar a 
nascer por minha estrita obstinação! Caros amigos: despida de 
mecanismos de auto-defesa no início da vida, neste tempo em que é 
tábua-rasa para a edificação do seu mundo, a criança é sempre um 
dos alvos possíveis da maior violência ética que se pode cometer. 
Por via disso, ela poderá ficar condenada a não poder aspirar à real 
liberdade, ao exercício pleno da sua autonomia, à felicidade ética a 
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que tem direito. Ela será impotente para encontrar a sua própria 
identidade.292 
  

  No sentido de alertar para uma reflexão, Ingo Wolfgang Sarlet comenta que,  

Embora a tendência dominante de assegurar à vida intrauterina pelo 
menos uma proteção jurídico-fundamental objetiva, segue intenso o 
debate sobre os limites desta proteção [...] como a discussão – 
igualmente travada no STF – a respeito da legislação sobre 
biotecnologia, designadamente naquilo que está em causa a 
determinação do início da vida humana e da sua necessária 
proteção. Para os embriões que ainda não se encontram em fase 
gestacional, portanto, com vida extrauterina, caso, por exemplo, dos 
embriões excedentes, dos pré-implantados ou concepturos, a 
questão é mais delicada e merece especial reflexão.293 
 

 A resposta que se busca refere-se à questão de, “ser ou não moral impor a 

quem não fez a opção de viver, os riscos dos resultados destas experiências, cujas 

sequelas podem se manifestar nos mais variados componentes do ser humano.”294 

“Seria justo gerar uma criança que corre o risco de se tornar órfã precocemente, por 

causa da idade avançada dos pais? A medicina deve permitir que as mulheres se 

exponham aos riscos provocados por uma gravidez tardia para concretizar o sonho 

de ser mãe?”295 

 “Devemos lembrar que estas questões envolvem seres humanos que 

poderão vir a sofrer consequências graves pelos atos praticados por seus pais e 

médicos, sem que pudessem ter tido o direito de escolha.”296 

  Eugênio Callioli aponta que: “Só o fato de prever o perigo de vida de um 

neoconcebido, é suficiente para estabelecer um limite insuperável para a realização 

dessa metodologia. Não é eticamente admissível que a vida de outra pessoa conte-

se entre os recursos disponíveis para satisfazer o desejo de paternidade, por mais 

justificável que este possa ser.” 297 
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  Olga Jubert Gouveia Krell afirma que “pode-se alegar que o princípio do 

melhor interesse da criança constitui importante limite ao exercício indiscriminado ou 

mesmo abusivo ao direito de reprodução assistida no Brasil.”298  

  Daniel Serrão considera a fertilização in vitro eticamente aceitável, com duas 

condições: 

1 – Que não haja a constituição deliberada de embriões em número 
superior ao dos que vão ser transferidos 
2 – Que só sejam constituídos embriões com os gametas do casal 
estéril, em tratamento.299 

   
 Amélia do Rosário Motta de Pádua aduz que “ferindo a dignidade inerente 

ao ser humano, crianças são trazidas ao mundo sem a menor perspectiva de uma 

vida saudável, já depreciada em suas necessidades físicas, psicológicas, culturais, 

etc.”300  

  Para João Baptista Villela a dignidade da pessoa humana “é o eixo de toda a 

articulação ética a que estamos socialmente preordenados e constitui, enfim, 

especialmente nas culturas ocidentais, a mais alta expressão de convergência social 

a que fomos capazes de chegar”301. 

  Paulo Otero entende que a “dignidade humana é a dignidade do ser 

humano: de todo e qualquer ser humano individual e concreto, em qualquer 

circunstância e em qualquer fase da sua existência, isto independentemente de ser 

titular de direitos ou encontrar-se adstrito a obrigações.”302 

  Diz Giovanni Russo que,  

é preciso ter em conta com mais seriedade o princípio moral no qual 
se apoia a exigência de respeitar a vida humana desde o começo. 
[...] Para o comportamento ético não é necessário a certeza de estar 
diante de um ser humano, basta a probabilidade; pois assumir o 
risco, e assumi-lo conscientemente, já significa pôr-se em 
contradição com a ordem moral, e , portanto, violá-la, porque se está 
disposto para o pior.303 
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  A maternidade através das técnicas de reprodução humana assistida, aos 

cinquenta (50) anos ou mais, deve analisada sobre todas as questões acima 

expostas, as quais buscam defender os interesses inerentes a este novo ser em 

potencial. 

  Mariangela Badalotti afirma que 

Atualmente a discussão está centrada nos riscos de anormalidade 
genéticas, de malformações e de prejuízo cognitivo. A RA não 
aumenta o risco de anormalidades genéticas. Evidências recentes 
mostram que a fertilização in vitro, por si, não aumenta o risco de 
anormalidades genéticas; algumas causas de infertilidade podem 
levar ao aumento dessas alterações, e o casal deve ser amplamente 
informado sobre isto. O risco de malformações congênitas é 
discretamente aumentado com RA, permanecendo sempre baixo; 
parece que as causas são a infertilidade e as características 
parentais, e não a RA em si (25, 26). Estudos de follow up com 
metodologia adequada não mostram diferenças consistentes no 
desenvolvimento neuromotor, cognitivo, de linguagem ou de 
comportamento entre crianças nascidas após FIV/ICSI e as 
concebidas naturalmente (27-30).304 
 

  Recentemente, um estudo sobre anomalias congênitas em crianças a partir 

de embriões congelados, analisou os resultados de 1.830 crianças nascidas a partir 

de embriões congelados, 2.492 crianças nascidas a partir de embriões frescos e 

31.243 nascidos de gestações naturais. Vejamos os resultados: 

 
(...) Anomalias congênitas em crianças nascidas de embriões 
congelados? Anomalias Congênitas. Um tópico com implicações 
éticas objetivas é se o uso de embriões que foram congelados e 
descongelados antes de sua transferência pode predispor as 
crianças nascidas depois do uso dessa técnica a ter mais problemas 
de saúde, do que aquelas nascidas depois da transferência “in vivo”. 
Isto poderia ser importante, porquanto o uso de embriões congelados 
é recomendado cada vez mais, em razão da melhor implantação e 
índices de gravidez que são aparentemente alcançados em 
comparação com o uso de embriões “in vivo”. Um artigo recente 
(Human reproduction 28, 1552-1557, 2014) avaliou esta questão. O 
estudo analisou os resultados de 1.830 crianças nascidas de 
embriões congelados, 2.492 crianças nascidas de embriões “in vivo” 
e 31.243 crianças nascidas de gravidezes normais. O percentual de 
anomalias congênitas no grupo nascido depois do uso de embriões 
congelados foi de 4.2% comparados a 4,5 % no grupo de embriões 
“in vivo” e 3,2% no grupo de embriões concebidos naturalmente. Em 
outras palavras, parece não haver um risco maior de anomalias 
perinatal nem no grupo de crianças nascidas por meio da fertilização 
“in vibro”, mesmo se usados embriões congelados ou não. Em 

                                                           
304

 BADALOTTI, Mariangela. Aspectos bioéticos da reprodução assistida no tratamento da 
infertilidade conjugal. Instituto de Bioética da PUCRS. Disponível em:< 
http://www.amrigs.com.br/revista/54-04/022-732_bioetica_aspectos.pdf>. Acesso em: 12. nov.2014.  

http://www.amrigs.com.br/revista/54-04/022-732_bioetica_aspectos.pdf


122 

 

 
 

contraste, no entanto, um aumento moderado de anomalias 
congênitas foi encontrado entre crianças nascidas por meio de 
fertilização “in vivo” (grupos combinados) comparativamente com 
aqueles concebidos naturalmente.305 

 

  Daniel Serrão entende que “com todo respeito pela situação do casal infértil 

[...] e no desejo de dar à luz um filho, desejos que estão presentes na imensa 

maioria das mulheres, tenho de reconhecer que o sofrimento global de infertilidade 

não pode ser atenuado ou curado a qualquer preço” 306 

  A dignidade, na sua perspectiva assistencial (protetiva) da pessoa humana, 

poderá, dadas as circunstâncias,  

prevalecer em face da dimensão autonômica, de tal sorte que, todo 
aquele a quem faltarem as condições para uma decisão própria e 
responsável (de modo especial no âmbito da biomedicina e bioética) 
poderá até mesmo perder – pela nomeação eventual de um curador 
ou submissão involuntária a tratamento médico e/ou internação – o 
exercício pessoal de sua capacidade de autodeterminação, restando-
lhe, contudo, o direito a ser tratado com dignidade (Protegido e 
assistido).307 

 

  Neste contexto: “Tanto os concebidos quanto os já nascidos têm garantido 

tal direito de forma constitucional [...] e frente aos constantes avanços da 

biomedicina, incluímos como detentores do direito à vida digna os que ainda estão 

por ser concebidos, ou seja, aqueles que apenas existem no imaginário, no desejo 

de seus genitores.308   

  Acrescenta ainda Eugênio Callioli, que “não existe uma causa capaz de 

justificar a produção no laboratório de um ser humano cujas possibilidades de 

sobrevivência são de fato bastante limitadas, e que implicam, em todo caso, a morte 

de vários irmãos seus.”309 

  Ingo Wolfgang Sarlet, sobre os direitos do embrião, comenta que: 

                                                           
305

 Observatório de Bioética - UCV. Congenital anomalies in children fron frozen embryos? BioNews. 
Issue 787 (26 January 2015). Tradução de Débora Gozzo. Disponível em: 
<http://www.observatoriobioetica.org/2015/01/congenital-anomalies-children-frozen-
embryos/6284?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=bioethics+24#share>. 
Acesso em: 26 jan. 2015. 
306

 SERRÃO, Daniel. A vida crio-preservada. In: CARVALHO, Ana Sofia (Coord.). Bioética e 
Vulnerabilidade. Coimbra: Almedina, 2008, p. 73. 
307

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 61. 
308

 CABRERA, Heidy de Ávila. FARIA, Alessandra Gomes. O dever de nascer e o direito à vida digna. 
In: GOZZO, Débora. (Coord.). Informação e direitos fundamentais: a eficácia horizontal das 
normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2012, p.129. 
309

 CALLIOLI, Eugênio. Aspectos da fecundação artificial in vitro. In: Revista de Direito Civil, Rio de 
Janeiro, n. 44, Ano 12, abr./jun.1988, p. 76. 



123 

 

 
 

sobre os direitos e garantias fundamentais, tece considerações 
importantes sobre os direitos do embrião e o problema da titularidade 
de direitos fundamentais nos limites da vida, propõe uma distinção, 
centrada no direito à vida e na atribuição de dignidade humana, 
assim como o reconhecimento de direitos fundamentais 
correspondentes: a dos embriões implantados no útero materno; e a 
dos que se encontram no ambiente laboratorial aguardando o seu 
destino. Que no caso dos embriões (e fetos) em fase gestacional, 
com vida uterina, nítida é a titularidade de direitos fundamentais, 
especialmente no que concerne à proteção da conservação de suas 
vidas, e onde já se pode, inclusive, reconhecer como imanentes os 
direitos da personalidade, em alguns casos, direitos de natureza 
patrimonial.310 
  

   Afirma ainda, Ingo Wolfgang Sarlet, como referência – no plano do direito 

comparado – a doutrina e jurisprudência da Alemanha, que, em termos gerais, 

“reconhece, de há muito, a tutela constitucional da vida e da dignidade antes do 

nascimento.”311 E, que, tal entendimento, a despeito de importantes variações na 

doutrina, tem sido majoritariamente consagrado na doutrina brasileira, que 

“igualmente assegura uma tutela constitucional e jusfundamental à vida não nascida 

(intrauterina), mas também reconhece, em termos gerais, uma (ainda que 

diferenciada) proteção à vida embrionária extrauterina.”312       

  Ainda, tecendo considerações sobre a dignidade da pessoa humana, a 

dignidade do feto, e a dignidade do embrião, Débora Gozzo e Fernando Baleira 

Leão de Oliveira Queiroz escrevem:  

A prática da fertilização in vitro, portanto, poderá, eventualmente, 
tornar o direito a ter um filho em algo ilícito, pois transformará o filho 
em um mero objeto de desejo de seus futuros pais. Ele ainda poderá 
ser objeto da disputa por vários pais e mães, o que tornaria o direito 
a um filho incompatível com a dignidade deste. De sorte que, com o 
passado se possa aprender, e ver que o direito e a sociedade devem 
ativamente proteger a dignidade da pessoa humana, a dignidade do 
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feto, e a dignidade do embrião como forma de autoproteção da 
espécie. 313  

 

  Selma Rodrigues Petterle considerando a dignidade do embrião informa,  

ser possível um reconhecimento, ao embrião humano proveniente da 
fecundação dos gametas, de sua dignidade, considerando-o 
merecedor da tutela jurídica da pessoa humana. Em se tratando de 
problemas postos pelas novas tecnologias é essencial buscarmos 
um diálogo entre essas concepções, evitando leituras reducionistas e 
unilaterais da dignidade, afastando radicalismo, o que é 
imprescindível para compreensão da dignidade da pessoa humana 
como conceito jurídico.314 

 
  A vida de um ser humano “não é um recurso disponível para a satisfação 

das pretensões de outro.”315 

 Numa perspectiva negativa, se pode reconhecer na dignidade da pessoa 

humana uma espécie de “Sinal de Pare”, no sentido de uma barreira absoluta e 

intransponível (um limite!) inclusive para os atores estatais, protegendo a 

individualidade e autonomia da pessoa contra qualquer tipo de interferência por 

parte do Estado e de terceiros”.316 

  Eugênio Carlos Callioli entende que “é juridicamente insustentável a 

existência de um pretenso direito de ter filhos”317, no mesmo sentido, Sergio Ferraz 

leciona que “particularmente quando o emissor do sêmen sabe que sua célula 

germinativa é altamente suscetível de engendrar um filho com deformidades ou 

doenças graves”.318 
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 Toda intervenção humana tem um limite e um critério orientativo e o bem-

estar do indivíduo humano é o que deve justificar dita intervenção319. 

  Apenas a título de ilustração, temos no inciso II do art.10 da Lei do 

Planejamento Familiar, sobre os riscos do feto, que somente será permitida a 

esterilização voluntária em caso de “risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 

concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos”. Observa-

se que a Resolução n. 2.013/2013 do CFM não é um relatório escrito por dois 

médicos, mas por toda categoria de médicos. Trazendo a realidade deste dispositivo 

para a problemática proposta neste trabalho, podemos facilmente considerar positiva 

a Resolução, em prol dos riscos do feto.   

  Também no disposto no inciso I do art.10 da Lei do Planejamento Familiar, 

podemos observar que o legislador se preocupou com a limitação etária “visando 

desencorajar a esterilização precoce."320 Aproveitando-se deste sentimento, no 

mesmo sentido, a maternidade após os cinquenta (50) anos deve ser totalmente 

desencorajada. 

 Postergar ao futuro a maternidade, buscando aos cinquenta (50) anos ou 

mais, as técnicas de reprodução humana assistida, candidatando-se a um projeto de 

maternidade tardia, retira do projeto sua maior essência, a da “responsabilidade”, 

nos forçando a despertar o levante da questão junto a comunidade jurídica e os 

estudiosos do direito, sob o manto do melhor interesse do menor.  

  Neste sentido, para as razões pela qual foi editada, a Resolução n. 

2.013/2013 do CFM, possui total relevância ética e reflete o mínimo de “segurança” 

em favor do futuro descendente.  
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CONCLUSÃO 

 

   Com a publicação da Resolução n. 2.013/2013 do Conselho Federal de 

Medicina, especificamente o Princípio I, alínea 2, desencadearam-se uma sucessão 

de discussões jurídicas acerca da vedação de acesso à reprodução humana 

assistida em mulheres com mais de cinquenta (50) anos.  

  Muitos sustentam que a Resolução afronta preceito constitucional, tal como a 

liberdade no planejamento familiar prevista no §7º do art. 226, além do direito ao 

progresso científico.  

  Entendemos que não há afronta as normas Constitucionais, nem mesmo as 

internacionais adotadas ou que a República Federativa seja parte.  

   A maternidade tardia de forma artificial desencadeia uma série de problemas 

no campo jurídico e social, pois a análise da questão temporal que a envolve, 

implica afronta ao princípio do melhor interesse do menor, além de andar na 

contramão do objetivo da ciência. Isto porque, conforme citado no trabalho, a faixa 

de idade ideal para engravidar é entre vinte (20) e vinte e nove (29) anos, é após os 

trinta e cinco (35) anos a gravidez passa ser de risco, além de pesquisas que 

afirmam que há um índice maior de prematuridade e aborto espontâneo em 

gestantes acima dos trinta e cinco (35) anos. Temos que quanto mais idade tem a 

mãe, menor é o crescimento do feto e que na maternidade tardia, há um número 

mais alto de doenças genéticas, por exemplo, a Síndrome de Down. 

 As técnicas de reprodução humana assistida são frutos do avanço científico. 

Dentro deste campo, compete ao CFM dar diretrizes de ordem moral e ética à classe 

médica, evitando-se o desvirtuamento dos objetivos da ciência.  

  Estas normas emanadas por esta autarquia amparam-se no art. 2º da Lei n. 

3.268/1957 que expressamente prevê que o CFM e os Conselhos Regionais são 

órgãos supervisores da ética profissional em toda a República, cabendo zelar pelo 

perfeito desempenho ético da medicina. 

  A vedação estabelecida pelo CFM reforçou os limites da ciência ao uso de 

técnicas de reprodução humana, uma vez que se ultrapassarem os limites, estarão 

se desviando dos caminhos éticos com os quais a ciência está comprometida. 

Assim, não há afronta ao “livre” planejamento familiar. O casal, a mulher ou o 

homem, estão livres para planejar sua prole. Contudo, eles não podem 
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simplesmente contar com a ciência, posto que esta estabeleceu um limite ao manejo 

deliberado das técnicas de reprodução humana assistida, em prol da ética. 

   Caso a Resolução não alcance seu objetivo, e sobrevenham decisões 

judiciais forçando o médico a realizar as técnicas em mulheres com idade acima de 

cinquenta (50) anos, sem probabilidade de sucesso e com riscos à sua saúde e a do 

futuro descendente, estes profissionais poderão alegar objeção de consciência, 

tendo em vista sua autonomia profissional, conforme previsto na própria Resolução 

n. 2.013/2013, item II, Pacientes das Técnicas de RA, alínea 2. 

  Enquanto as comunidades jurídica e legislativa buscam encontrar respostas 

eficazes e convincentes para os grandes dilemas que as técnicas de reprodução 

humana fazem emergir, não se pode negar a necessidade de norma específica que 

contemple profundamente questões relativas ao manuseio das técnicas. Entretanto, 

tal aspecto não retira do CFM o dever fiscalizador da ética profissional. Mesmo que 

sobrevenha o Estatuto da reprodução assistida, terá o Conselho Federal de 

medicina autonomia para fiscalizar e orientar a classe médica em prol da ética que 

deve a ciência estar pautada.   

     As previsões nacionais e internacionais demonstram a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à saúde sexual e reprodutiva, ao progresso científico e ao 

planejamento familiar. Demonstram ainda, em nosso entender, que o direito à 

reprodução humana assistida possui consistência normativa de direito fundamental 

implícito.  

    Entretanto não há liberdade absoluta no exercício destes direitos. A partir do 

momento que o instrumento do avanço científico (as técnicas) ultrapassam os limites 

éticos as quais estão fundados, deve haver intervenção da Classe (CFM) para limitar 

o manuseio desenfreado das técnicas.  

    Importante notarmos que não se observa na legislação internacional com a 

qual a nossa Constituição está comprometida, que se deve deliberadamente e sem 

responsabilidade utilizar-se das técnicas de reprodução humana, simplesmente em 

prol do desejo de um filho. Ao contrário, observa-se que a legislação internacional 

reporta o direito à saúde reprodutiva à idade adequada, conforme Relatório da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, Plataforma do Cairo, 

item 7.2. A menção “a todos os indivíduos em idades adequadas”, nos remete a 

certeza da competência e legalidade dos médicos limitarem etariamente a utilização 
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das técnicas de reprodução humana assistida, dentro do campo do direito à saúde e 

suas limitações éticas ou desvio de finalidade. 

    Ao tratar do tema da maternidade tardia, notamos submergirem uma série de 

sentimentos e emoções complicadas, muitas em razão de nos colocarmos no lugar 

de inúmeras mulheres que chegaram aos cinquenta (50) anos e desejaram que 

tivessem encontrado uma maneira de ter filhos.  

    É fato que temos um parâmetro natural biológico que não deve ser 

desconsiderado em prol do avanço científico. A natureza humana através de seu 

relógio biológico não espera; quando nos damos conta, estamos com a idade 

avançada e sofrendo efeitos do envelhecimento natural do corpo humano. 

  A maternidade projetada tardiamente é carecedora de um elemento 

essencial do planejamento familiar, a responsabilidade. Isto se dá em razão da alta 

probabilidade de aborto, do risco de vida da pretendente, da probabilidade do futuro 

descendente que, sê nascer com vida, poderá ter graves problemas de saúde.  

  O princípio da paternidade responsável significa responsabilidade que 

começa, entre pais e filhos, desde a concepção e se estende até que seja justificável 

o acompanhamento. Refere-se ao direito ao amor, ao afeto, a convivência e ao 

dever de cuidado.  

  Neste sentido, outra questão que lançamos como ponto de questionamento 

no campo jurídico, é sobre a disposição física da mulher aos cinquenta (50) anos. 

Como cumprirão suas obrigações? Quanto esta criança terá da mãe? Vimos neste 

trabalho que estudos desenvolvidos sobre doenças na menopausa apontam 

multimorbidade [presença de duas ou mais doenças crônicas de forma simultânea 

em um indivíduo] nas mulheres com cinquenta (50) anos ou mais. Neste estudo 

foram colhidas amostras estatísticas de seiscentas e vinte e duas (622) mulheres de 

cinquenta (50) anos ou mais. Ao avaliar as condições de saúde destas mulheres, 

concluíram que são muitas as mulheres que não chegam aos cinquenta (50) anos 

de forma saudável e apresentam várias doenças associadas, tais como: 

hipertensão, infarto do miocárdio, derrame, diabetes, artrose, osteoporose, catarata, 

glaucoma, incontinência urinária, câncer, problemas pulmonares, particularmente 

enfisema e deficiências visual e auditiva.  

     Além das questões médicas atinentes a infertilidade e a saúde da mulher aos 

cinquenta (50) anos, este trabalho buscou trazer a baila outra face da maternidade, 
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a situação do mercado de trabalho e da atual ausência de informação que fazem 

que a cada dia muitas mulheres sejam vítimas cada vez mais do desvirtuamento da 

mídia e das empresas de fertilização. 

 Muitas jovens brasileiras, atualmente, acreditam que os empregadores estão 

mais favoráveis, que os homens são mais apoiadores e que as mulheres podem 

deixar para ficarem grávidas além dos seus 40 anos. Diante do interesse financeiro 

explícito nas indústrias de fertilidade; da excessiva exigência no mercado de 

trabalho; da omissão do Estado em dispor de melhores informações às mulheres; 

sem ignorar outros fatores, fato é que a mulher no curso de sua vida tem muitas 

vezes, a falsa sensação de que tudo está sob controle com relação ao momento da 

maternidade. Assim, buscamos evidenciar não só a face de uma argumentação 

jurídica, mas evidentemente um lado de uma mulher que não teve informações, 

abertura e condições no mercado, para planejar estratégias sobre seu melhor 

momento de ser mãe.  

  Certo é que a decisão de interromper uma carreira profissional em prol de 

colocar em prática o projeto da maternidade é uma decisão difícil, considerando a 

forma como o empregador enxerga a gravidez de uma funcionária. Todavia, 

necessário é que haja rigor e ações políticas severas contra potências do mercado 

que visam ludibriar as trabalhadoras a postergarem a maternidade.  

    Ao nosso entender, a limitação aos cinquenta (50) anos já é “o limite do 

limite”, considerando que a mulher inicia a fase de riscos de uma gestação a partir 

dos 35 anos.  

    Quanto mais tarde a mulher buscar iniciar o projeto da maternidade através 

das técnicas de reprodução humana assistida, mais colocará em risco a própria 

saúde e a vida do feto.   

 A vontade feminina de ser mãe deve compreender que o direito de acesso ao 

progresso científico é um direito que deve andar de mãos dadas com o 

cientificamente aceitável. 

 Almejar a maternidade tardiamente, através das técnicas de reprodução 

assistida, após os cinquenta (50) anos, desencadeia a ação e dever legal do 

Conselho Federal de Medicina de vedar a ação do profissional, até porque se trata 

de um órgão supervisor da ética profissional em toda a República e ao mesmo 

tempo, julgador e disciplinador da classe médica, competindo-lhe zelar e trabalhar 
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por todos os meios ao seu alcance, para o perfeito desempenho ético da medicina,  

orientando a classe em prol da saúde da população e de seus interesses, nos 

termos do art. 2 da Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957. 
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ANEXOS 

 

1. Resolução n. 2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina; 

2. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 (Lei do Planejamento Familiar); 

3. Projeto de Lei n. 4.892/2012 chamado Estatuto da Reprodução Assistida; 

4. Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957 (Institui o CFM)  


