
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

FACULDADE DE DIREITO  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

MARINE MARINHO GOMES DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA A ESTERILIZAÇÃO 

VOLUNTÁRIA – PARTICULAR IMPACTO DO PRECEITO LEGAL SOBRE AS 

MULHERES - UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BFD Gerada com 

informações fornecidas pelo autor 

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368 

 

 

D278n De barros, Marine Marinho Gomes 

A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA A 

ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA ? PARTICULAR IMPACTO DO PRECEITO 

LEGAL SOBRE AS MULHERES - UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL / Marine Marinho Gomes De barros ; Benedicto 

Gonçalves Patrão, orientador. Niterói, 2021. 

70 f. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)- 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, 

Niterói, 2021. 

 

1. Planejamento Familiar. 2. Consentimento do Cônjuge. 3. 

Esterilização Voluntária. 4. Mulheres. 5. Produção 

intelectual. I. Patrão, Benedicto Gonçalves, orientador. II. 

Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Direito. III. 

Título. 

CDD - 



MARINE MARINHO GOMES DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA A ESTERILIZAÇÃO 

VOLUNTÁRIA – PARTICULAR IMPACTO DO PRECEITO LEGAL SOBRE AS 

MULHERES - UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso com vistas à 

obtenção do título de Bacharel em Direito – 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Benedicto Gonçalves Patrão 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



MARINE MARINHO GOMES DE BARROS 

 

 

A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA A ESTERILIZAÇÃO 

VOLUNTÁRIA – PARTICULAR IMPACTO DO PRECEITO LEGAL SOBRE AS 

MULHERES - UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Direito, pela Universidade 

Federal Fluminense 

 

 

Aprovada em XX de setembro de 2021 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 Prof. Dr. Benedicto Gonçalves Patrão 

 

Prof. Dr. Cândido Francisco Duarte dos Santos e Silva 

 

Prof. Dr. Eur. André Saddy 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



RESUMO 

 

 

Este escrito se debruça sobre a constitucionalidade, ou não, do § 5o do artigo 10 da Lei no 9.263, 

de 12 de janeiro de 1996 – conhecida como “Lei do Planejamento Familiar” –, o qual estatui 

como condição essencial para a “... esterilização voluntária...” o “... consentimento expresso de 

ambos os cônjuges...”, se levada a efeito na “... vigência de sociedade conjugal...”. Especial 

ênfase se dá sobre o impacto do preceito sobre as mulheres, que, do ponto de vista sociológico, 

compõem um grupo minoritário. O itinerário mental passa pelos direitos e deveres dos cônjuges 

nos diversos arranjos familiares admitidos pelo Direito pátrio, contrastando-os com princípios 

constitucionais, que, segundo o Moderno Constitucionalismo, são dotados de normatividade e 

imperatividade. 

 

Palavras-chave: Planejamento familiar. Esterilização voluntária. Consentimento. Controle de 

constitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper focuses on the constitutionality, or not, of § 5o of article 10 of Law no 9.263/1996 – 

known as the “Family Planning Law” – which establishes as na essential condition for the “... 

voluntary sterilization...” the “... express contente of both spouses...”, if carried out in the “... 

duration of the conjugal society...”. Special emphasis was placed on the impact of the preception 

on women, who, from a sociological point of view, make up a minority group. The mental 

pathway goes through the rights and duties of the spouses in the various family arrangements 

admitted by the national law, contrasting them with constitutional principles, which, according 

to Modern Constitucionalism, are endowed with normativeness and imperative. 

 

Key-words: Family planning. Voluntary sterilization. Express content. Judicial review. 
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INTRODUÇÃO 

Este escrito se debruça sobre a inconstitucionalidade do § 5o do artigo 10 da Lei no 

9.263, de 12 de janeiro de 1996 – conhecida como “Lei do Planejamento Familiar” –, o qual 

estatui como condição essencial para a “... esterilização voluntária...” o “... consentimento 

expresso de ambos os cônjuges...”, isso se levada a efeito na “... vigência de sociedade 

conjugal...”.  

Dispensa-se especial atenção ao impacto desse preceito sobre as mulheres do Brasil, 

que, do ponto de vista sociológico, compõem um grupo minoritário numa sociedade patriarcal 

e machista, além de ser esse o grupo que mais sofre com as consequências de uma gravidez, 

tendo que passar pelas mudanças hormonais, pelo parto, amamentação, entre outros. 

Este tema foi especialmente escolhido devido a clara violação à liberdade e autonomia 

privada que milhares de pessoas vem sofrendo desde a vigência da supracitada Lei, por terem 

o procedimento de esterilização desejado negado, ou até mesmo postergado, gerando, muitas 

das vezes, até casos de gravidezes indesejadas. 

Para abordar essa temática, utilizamos, principalmente, conceitos e opiniões 

doutrinárias, além de analisarmos duas ADI’s, que estão atualmente à espera de julgamento 

pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, ADI 5097/2014 e ADI 5911/2018. 

Ao longo da monografia, discorremos, primeiramente, sobre o conceito de planejamento 

familiar, e como a formação e estruturação de uma família é uma escolha pessoal de cada 

indivíduo. Discorremos também acerca do que é e quais são as cirurgias de esterilização em 

estudo nessa monografia. 

Prosseguimos para uma análise dos princípios constitucionais que são feridos com a 

vigência desses dispositivos, tais como a autonomia de vontade, a liberdade e a dignidade 

humana.  

Analisamos, também, quão desnecessária e desproporcional é a intervenção do Estado 

na vida das pessoas que optam pela esterilização, uma vez que, ao criar tais regras, o mesmo 

acaba por restringir a concepção de família daquele indivíduo. Entendemos que o Estado, ao 

criar o artigo 10 da Lei de Planejamento Familiar, procurava diminuir as chances de conflitos 

conjugais quando um dos membros do casal não concordasse com a cirurgia. Contudo, não é 

razoável impor o risco de uma gravidez indesejada, que pode alterar toda a vida do indivíduo, 

somente para evitar brigas entre casais, e eventuais separações. 

Problematizamos, também, a existência do artigo 15 da mesma Lei, que criminaliza a 

realização de cirurgia de esterilização se esta não seguir os conformes do artigo 10. Ou seja, o 
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indivíduo não só sofre com o risco de uma gravidez indesejada, como também pode ser 

responsabilizado criminalmente se o fizer sem o consentimento do cônjuge, ou se for menor de 

25 anos e não tiver 2 filhos.  
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CAPÍTULO 1 – DA LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

1-) PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

A lei de Planejamento Familiar (Lei nº 9263/96) tem como objetivo regular o §7º do 

artigo 226 da Constituição Federal que trata do planejamento familiar, estabelecendo 

penalidades e outras providências. Portanto, inicialmente, devemos nos ater ao conceito de 

planejamento familiar no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.1-) CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Nesta monografia, presumirei capazes todas as pessoas diretamente envolvidas no 

planejamento familiar. 

Seguindo adiante, cumpre sublinhar que este é um tema transversal, ou seja, perpassa, 

entre outras áreas, a Política, a Economia, a Sociologia, o Direito e a Saúde Pública. 

 

1.2-) FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.2.1-) Originário ou histórico 

 

Na espécie, ensinam-nos Santos e Freitas1-2 que o 

planejamento familiar surge imerso nas contradições teórico-ideológicas associadas à 

crise do crescimento populacional. Nesse período, os estudiosos da Demografia [...] 

previam impactos expressivos no desenvolvimento socioeconômico dos países 

subdesenvolvidos [...] O aumento indiscriminado da população estava diretamente 

relacionado ao aumento da pobreza 

 

1.2.2-) Atual ou moderno 

 

                                                
1 SANTOS, Júlio César dos. e FREITAS, Patrícia Martins de. “Planejamento familiar na perspectiva do 

desenvolvimento”. Texto disponível em 

https://www.scielo.br/j/csc/a/VMbQP9cjTm6YSLRYzJpkGHL/?format=pdf&lang=pt, sítio consultado em 04 de 

julho de 2021. 
2 Sobre a implementação da política de filho único da China, ora revogada, cf. PESSINI, Leo. “Algumas 

notas sobre uma bioética de cunho asiático, a partir da China”. Texto disponível em sítio da internet, consultado 

em 22 de julho de 2021: https://www.researchgate.net/profile/Leo-

Pessini/publication/287437645_Algumas_notas_sobre_uma_bioetica_de_cunho_asiatico_a_partir_da_China/lin

ks/593429df0f7e9beee7c1bb28/Algumas-notas-sobre-uma-bioetica-de-cunho-asiatico-a-partir-da-China.pdf. 

https://www.scielo.br/j/csc/a/VMbQP9cjTm6YSLRYzJpkGHL/?format=pdf&lang=pt
https://www.researchgate.net/profile/Leo-Pessini/publication/287437645_Algumas_notas_sobre_uma_bioetica_de_cunho_asiatico_a_partir_da_China/links/593429df0f7e9beee7c1bb28/Algumas-notas-sobre-uma-bioetica-de-cunho-asiatico-a-partir-da-China.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Leo-Pessini/publication/287437645_Algumas_notas_sobre_uma_bioetica_de_cunho_asiatico_a_partir_da_China/links/593429df0f7e9beee7c1bb28/Algumas-notas-sobre-uma-bioetica-de-cunho-asiatico-a-partir-da-China.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Leo-Pessini/publication/287437645_Algumas_notas_sobre_uma_bioetica_de_cunho_asiatico_a_partir_da_China/links/593429df0f7e9beee7c1bb28/Algumas-notas-sobre-uma-bioetica-de-cunho-asiatico-a-partir-da-China.pdf
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1.2.2.1-) Vedação do controle demográfico como um fim em si mesmo 

 

Nada obstante, nos dias atuais, é vedado que o planejamento familiar tenha como 

fundamento – e, a fortiori, norte – o controle demográfico (artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 

9.263/1996). 

 

1.2.2.2-) Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Paternidade Responsável 

 

Ao lume da Carta Política, o planejamento familiar se funda nos Princípios da Dignidade 

da Pessoa Humana e da Paternidade Responsável (artigo 226, §7o, da Constituição Federal). 

Em linha com o constante da petição que inaugura a A.D.I no 5.097/2014-D.F3, o 

planejamento reprodutivo constitui expressão dos direitos fundamentais sociais à 

saúde e à educação e em nada se relaciona com qualquer ação de controle demográfico 

[...] Pedro Thomé Arruda afirma: ‘...O Estado brasileiro desempenha, na célula social 

da família, um papel interventivo necessário, respeitando pari passu a esfera das 

liberdades dentro do núcleo familiar, conquista histórica e direito fundamental 

insculpido na Lei Maior (art.5o)’ 

Mais, o Supremo Tribunal Federal - ao apreciar, em sede de controle concentrado, a 

constitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, dita “Lei de 

Biossegurança” – deixou assentado que4: 

V – OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE, AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por uma 

descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade individual que a 

própria Constituição rotula como ‘direito ao planejamento familiar’, fundamentado 

este nos princípios igualmente constitucionais da ‘dignidade da pessoa humana’ e da 

‘paternidade responsável’. A conjugação constitucional da laicidade do Estado e do 

primado da autonomia da vontade privada, nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa 

 

1.3-) CONCEITO DOUTRINAL 

 

Prosseguindo, Santos e Freitas transcrevem, ipsis litteris, o conceito de planejamento 

familiar veiculado por D. Fonseca Sobrinho, tal seja5: 

‘instrumento da assistência materno-infantil [...] advém de um processo de 

informação e de educação aos casais e à população em geral, sobre a reprodução, a 

importância da família na comunidade, o papel da mulher, o papel do pai e do filho 

                                                
3 Cf. nota 13. Destaques constam do original. 
4 Cf. a manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, exarada nos autos da A.D.I no 

5.097/2014-DF, texto disponível no sítio da internet a seguir, consultado em 14 de julho de 2021: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9488845&prcID=4542708&ad=s#. 
5 SANTOS, Júlio César dos. e FREITAS, Patrícia Martins de. in. op. cit., Nota 1. Itálicos constam do 

original. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9488845&prcID=4542708&ad=s
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dentro desse contexto e, finalmente, sobre as repercussões de tudo isso na 

comunidade’ 

De tal forma, o papel do Estado, como protetor da família e da Constituição, deve ser 

de auxílio ao planejamento familiar livre, promovendo uma educação de qualidade para que 

cada indivíduo planeje seu futuro e, por vide consequência, sua família, levando em 

consideração todo o contexto em que está inserido (condição emocional, financeira, de saúde, 

entre outras). 

 

1.4-) PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE FAMILIAR 

 

Mais à frente, Santos e Freitas aduzem que o6 

planejamento familiar foi construído historicamente como aplicação de métodos para 

controlar o número de filhos por famílias [...] Entretanto, quais os critérios utilizados 

para um casal para definir o número de filhos? Alguns estudos evidenciam que o 

critério econômico tem sido bastante utilizado [...] As famílias avaliam a renda e 

tentam ‘intuir’ o número de filhos compatível. É possível perceber que o Princípio da 

Sustentabilidade Familiar está presente. A adequação do número de filhos à renda 

familiar representa a viabilidade dos recursos básicos para o desenvolvimento de seus 

membros 

Ou seja, muitas vezes o indivíduo, conjuntamente ou não com seu cônjuge, opta por ter 

apenas um filho, para que possa lhe proporcionar a melhor qualidade de vida possível, visto 

que criar uma criança com acesso à educação, saúde, lazer, entre outros, custa caro. E por isso, 

também, muitas pessoas optam por não ter filho algum, ora por não ter condições de sustentá-

lo, ora por não querer despender toda essa quantidade de dinheiro com isso, ora, simplesmente, 

por não ter vontade de ter filhos. 

 

1.5-) PLANEJAMENTO FAMILIAR E ABORTO – MORTES MATERNAS – 

MORTES INFANTIS 

 

Enfrento, agora, ponto de supina relevância, que, desafortunadamente, embaça o bom 

debate. 

Decerto7: 

Abortos podem compor o planejamento familiar, em certos sistemas jurídicos. Em 

virtude de adequado planejamento familiar, contudo, na verdade evitam-se 

abortamentos, em lugar de os estimular. De acordo com levantamento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), métodos de contracepção apresentam claros benefícios à 

saúde, uma vez que a prevenção de gravidezes indesejadas resulta na diminuição de 

                                                
6 SANTOS, Júlio César dos. e FREITAS, Patrícia Martins de SANTOS, Júlio César dos. in. op. cit., Nota 

1. 
7 Excerto constante da douta manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da 

A.D.I no 5.097/2014-DF, Nota 4. 
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mortalidade e morbidade materna e infantil [...] Na estimativa da OMS, fornecer 

acesso desses métodos a mulheres em países em desenvolvimento – como o Brasil – 

que atualmente deles não dispõem poderia prevenir cerca de 54 milhões de gravidezes 

indesejadas, 26 milhões de abortos (dos quais 16 milhões de abortos inseguros) e 7 

milhões de abortos espontâneos. Também preveniria cerca de 79 mil mortes maternas 

e 1,1 milhão de mortes infantis ao ano. Os benefícios seriam principalmente para 

adolescentes do sexo feminino, que se expõem a risco de complicações médicas 

associadas à gravidez e que são frequentemente forçadas a comprometer sua educação 

e vida profissional, o que pode gerar empobrecimento e desenvolvimento educacional 

deficiente. 

Ao fim e ao cabo, em nosso ordenamento pátrio, o planejamento familiar visa evitar a 

gravidez indesejada. 

Destarte, é importante consignar que, no Brasil, o planejamento familiar não anda de 

mãos dadas com o aborto, como uma visão precipitada – e arcaica – pode sugerir. 

Antes, se o planejamento familiar for levado a cabo de modo pronto e eficiente tende a 

reduzir o número de abortos ilegais. 

Sobre esse ponto, Paulo Affonso Leme Machado, Maria Regina Machado Perrotti e 

Marcos Antônio Perrotti – outrossim citados pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, 

no curso da A.D.I no 5.097/2014-DF – aduziram que8 

A regulação da fecundidade, como o seu próprio conceito revela, pode evitar a 

gravidez, mas não tem por finalidade interrompê-la. O planejamento familiar, na 
legislação brasileira, não tem nenhum objetivo de praticar ou apoiar a prática do 

aborto, mas procura que as vidas concebidas encontrem lares e famílias aptas a 

desenvolvê-las econômica e espiritualmente [...] procura que as vidas concebidas 

encontrem lares e famílias aptas a desenvolvê-las econômica e espiritualmente. 

 

1.6-) POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ADOÇÃO 

 

Continuando, como argutamente observou o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República9: 

Planejamento familiar existirá também nos casos em que a família optar por não ter 

filhos biológicos. Mesmo após esterilização voluntária ou ante incapacidade para 

reprodução, podem os membros da família optar por filhos, por meio de adoção. 

Esterilização voluntária não inviabiliza planejamento familiar. É tão legítima 

quanto qualquer outra a decisão de não gerar descendência biológica, mas adotar 

crianças para constituir o ente familiar. 

Portanto, a família não é composta apenas por filhos biológicos. A adoção possibilita 

que muitos indivíduos que não possam - ou queiram – ter filhos biológicos, constituam uma 

família com descendentes da mesma maneira. 

                                                
8 Excerto constante da douta manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da 

A.D.I no 5.097/2014-DF, Nota 4. 
9 Excerto constante da douta manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da 

A.D.I no 5.097/2014-DF, Nota 4. 
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Vale destacar que a própria Constituição, em seu artigo 227, §6º, equipara os filhos 

biológicos e adotivos, estabelecendo igualdade de direitos e qualificações e vedando quaisquer 

designações discriminatórias entre eles. 

 

1.7-) OUTRAS NOTAS SOBRE O BRASIL 

 

Segundo Souza e Moura10, o 

Brasil, no início dos anos 60, foi pressionado por países desenvolvidos a adotar uma 

política demográfica como requisito para empréstimos financeiros, sob o argumento 

de que o controle de natalidade deveria ser fruto das conquistas sociais das mulheres 

e do desenvolvimento econômico dos países e não o inverso [...] Com a ditadura 

militar, o Estado passou a explorar a mão de obra, aumentando as jornadas de trabalho 

e reduzindo os salários. Durante esse período, os investimentos na saúde pública 
foram baixos, o que culminou em uma grave crise que teve como consequência a 

diminuição do padrão de vida da população, bem como o aumento dos problemas de 

saúde. Em razão dos movimentos sociais, da crise que se instalou e da dependência 

de capital internacional, o governo militar se rendeu às exigências quanto ao 

planejamento familiar. 

Em despeito de versões desencontradas da realidade, dados atuais sugerem que o Brasil, 

como um todo, se apresenta como um país com baixa fecundidade (filhos/mulher), o que, em 

tese, pode ensejar problemas futuros, inclusive para fins de equilíbrio atuarial da Previdência 

Social. 

Entretanto, desagregando-se os dados por regiões do país, lecionam Santos e Freitas que 

as “... reduzidas taxas de fecundidade das regiões mais desenvolvidas do país mascaram os 

problemas presentes em regiões como o Nordeste brasileiro. A comparação das taxas de 

fecundidade exemplifica as controvérsias regionais presentes na sociedade brasileira11...”. 

Mais12: 

De acordo com o Censo Demográfico 2010 – o mais recente realizado no país – a taxa 

de fecundidade no Brasil varia inversamente ao grau de instrução e de rendimento 

familiar. Em outras palavras, quanto menores são a instrução e o rendimento familiar, 

mais filhos as mulheres brasileiras tendem a possuir [...] Outra importante variável 

relativa à taxa de fecundidade é o rendimento mensal domiciliar per capita. É possível 

observar uma tendência de que, quanto menor o rendimento financeiro, maior a 

taxa de fecundidade [...] Nesse sentido, os dados coletados pelo Censo 2010 

demonstram que, enquanto as mulheres que vivem em domicílios com rendimento per 

capita de até 1/4 do salário mínimo apresentam taxa de fecundidade de 3,9 filhos, as 
mulheres que residem em domicílios com rendimento superior a 5 salários mínimos 

apresentam uma fecundidade de 0,97 filho. 

                                                
10 SOUZA, Natália Esteves de. e MOURA, Karina Gusmão de. “O consentimento do cônjuge na 

esterilização voluntária”. Texto disponível no sítio da internet 

https://ibdfam.org.br/artigos/1448/O+consentimento+do+c%C3%B4njuge+na+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+v

olunt%C3%A1ria, consultado em 04 de julho de 2021. 
11 SANTOS, Júlio César dos. e FREITAS, Patrícia Martins de. in. op. cit., Nota 1. 
12 Confrontar itens 31, 33 e 34 da petição que inaugura a A.D.I no 5.911/2018-DF, Nota 13. Destaques 

constam do original. 

https://ibdfam.org.br/artigos/1448/O+consentimento+do+c%C3%B4njuge+na+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+volunt%C3%A1ria
https://ibdfam.org.br/artigos/1448/O+consentimento+do+c%C3%B4njuge+na+esteriliza%C3%A7%C3%A3o+volunt%C3%A1ria
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Por outras palavras, o nosso país é bem desigual também no quesito da fecundidade 

(filhos/mulher).  

Isso pois o Brasil é conhecido pela sua pobreza em investimentos públicos destinados à 

saúde e educação. Como consequência disso, há um aumento nas desigualdades sociais, não 

tendo os mais pobres uma qualidade de ensino igual aos mais ricos. Logo, quanto menor o 

rendimento financeiro da pessoa, menor o seu acesso à educação e saúde de qualidade e, por 

conseguinte, menor as suas condições de realizar um planejamento familiar eficaz e condizente 

com sua realidade. 

 

1.8-) ASPECTOS NORMATIVOS PÁTRIOS 

 

Na sequência, calha destacar as principais normas jurídicas alusivas ao planejamento 

familiar no Brasil. 

 

1.8.1-) Constituição Federal 

 

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 (artigo 226, § 1o, da Constituição Federal, 

promulgada em 05 de outubro de 1988). 

 

1.8.2-) Código Civil 

 

Na mesma direção e sentido aponta o artigo 1.565, § 2o, do Código Civil, aprovado pela 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

 

1.8.3-) Estatuições da Lei de Planejamento Familiar 

 

O planejamento familiar é direito de todos, a teor do artigo 1o da Lei no 9.263/96. 

Consoante o artigo 2o da mesma Lei, o planejamento familiar é formado pelo “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”. Seu parágrafo único complementa: 
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“É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle 

demográfico”. 

Demais disso, 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 (artigo 4o, “caput”, da Lei no 9.263/96). O Sistema Único de Saúde 

promoverá o treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, 

visando à promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva (artigo 4o, parágrafo único, 

da Lei no 9.263/96). 

 

2-) MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

Cabível, nesse momento, abordar o conceito e as espécies de métodos contraceptivos, 

com um maior enfoque para as cirurgias de esterilização voluntária, uma vez que se trata de um 

importante instrumento para o planejamento familiar. 

 

2.1-) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Da petição que inaugura a A.D.I no 5.911/2014-DF, colho o seguinte trecho, baseado 

em obra de Maria Betânia Ávila13: 

O desenvolvimento de métodos contraceptivos, notadamente o surgimento, no século 

XIX, dos preservativos feitos de borracha e, mais tarde, das pílulas anticoncepcionais 

e do DIU, constituíram avanços significativos na luta para romper com a moral 

conservadora que submetia a sexualidade do indivíduo – notadamente a da mulher - à 

sua capacidade reprodutiva...”. E, complementando, não é exagero “... dizer que os 
métodos contraceptivos são verdadeiro mecanismo de concretização da dignidade da 

pessoa humana, de modo que uma Lei que obste injustificadamente sua efetivação 

acarreta violação direta ao referido princípio constitucional. 

Nesse diapasão, calha citar às palavras da Professora Clarissa Bottega14, a saber: 

A esterilização humana tem uma história recente, posto que a primeira operação de 

laqueadura tem seu registro no ano de 1881, sendo que a partir de 1910 é que a técnica 

de ligadura das trompas foi utilizada com maior sucesso. Já no caso da vasectomia, 

esse procedimento foi realizado pela primeira vez nos idos de 1889 [...] pelo Dr. Harry 

Sharp que iniciou a técnica em jovens do Reformatório do Estado de Indiana, EUA 

[...] Nos idos de 1971 quase todos os estados norte-americanos já tinham adotado leis 

que permitiam a esterilização por motivos eugênicos, ou punitivos, desde que 

houvesse autorização judicial [...] entretanto, com as emendas à Constituição dos 

EUA, de números 8 e 14, essas leis foram tidas como inconstitucionais [...] Em sede 

de continente Europeu, a Suíça, Dinamarca e Suécia foram os primeiros países a 

legislar acerca da esterilização dos anormais e doentes mentais, no ano de 1929. 

                                                
13 Sobre o tema, confrontar o sítio do Pretório Excelso, acessado em 12 de julho de 2021: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=724337085&prcID=5368307#. 
14 Citada na manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da A.D.I no 5.097/2014-

D.F. Cf. Nota 4. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=724337085&prcID=5368307
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Entretanto, o exemplo mais drástico e vergonhoso no que tange à esterilização humana 

eugênica, foi praticado na Alemanha na busca da pureza da raça ariana, com práticas 

cruéis e desumanas. Em verdade, a tentativa de controlar a natalidade sempre foi uma 

preocupação da raça humana, em razão de seu crescimento descontrolado; porém, 

nem sempre as técnicas utilizadas eram eficientes. 

Finalmente15 

A esterilização humana artificial voluntária pode ser conceituada como um conjunto 

de técnicas, cirúrgicas ou não, com o objetivo de impedir a fecundação ou ainda como 

qualquer procedimento que torne o indivíduo submetido incapaz para a reprodução 

sem, entretanto, perder sua capacidade para a prática do ato sexual. Nesse sentido, 

constitui um método contraceptivo altamente eficaz na viabilização do exercício do 

legítimo direito de não procriar. 

 

2.2) LEI MARIA DA PENHA 

 

Importante destacar que o uso de métodos contraceptivos não pode ser negado, haja 

vista a sua importância não só para prevenir uma gravidez indesejada, mas também para 

proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. 

Dessa forma, o ordenamento jurídico, preocupado em assegurar o uso correto desses 

métodos, tipificou o impedimento da sua utilização, pelas mulheres, no artigo 7o, inciso III, da 

Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 – conhecida como “Lei Maria da Penha” – in verbis: “Art. 

7o - São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] III - a 

violência sexual, entendida como qualquer conduta [...] que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 

coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 

sexuais e reprodutivos...”. (g/n) 

Desta forma, pode incorrer em crime quem impedir a mulher de usar método 

contraceptivo, ou até mesmo forçá-la a engravidar, ou limitar/anular o exercício de seus direitos 

sexuais e reprodutivos. 

Aqui, fica evidente a preocupação do legislador com a vulnerabilidade da mulher, que 

muitas das vezes, sofre com relações abusivas. Além disso, verifica-se, também, a preocupação 

em assegurar o uso de métodos contraceptivos, pois uma gravidez indesejada provoca 

mudanças muito mais drásticas na vida da mulher do que do homem. Destaco que esse assunto 

será, mais a frente, abordado de forma mais aprofundada. 

 

                                                
15 Cf. item 23 da A.D.I no 5.911/2018-DF, Nota 13. 
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2.3-) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESTERILIZAÇÃO 

 

Abro, aqui, curto espaço para discorrer sobre o procedimento cirúrgico de esterilização 

em si, fração do planejamento familiar16. 

A esterilização como método contraceptivo somente será executada por meio da 

vasectomia, da laqueadura tubária ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedadas a 

histerectomia (retirada do útero) e a ooforectomia (retirada dos ovários), a teor do artigo 10, § 

4o, da Lei no 9.263/96. 

 

2.3.1-) Vasectomia 

 

O procedimento cirúrgico e definitivo de esterilização no homem é conhecido como 

vasectomia. 

Grosso modo, a vasectomia consiste na interrupção do fluxo de espermatozoides 

produzidos nos testículos. 

 

2.3.2-) Laqueadura tubária 

 

De seu turno, o procedimento cirúrgico e definitivo de esterilização na mulher é dito 

laqueadura tubária. 

Em apertada síntese, a laqueadura consiste no bloqueio das trompas, de sorte a 

impossibilitar o encontro do óvulo com espermatozoides (fecundação). 

Calha destacar que17 

Entre os benefícios da laqueadura enquanto método contraceptivo destaca-se o fato 

de não provocar alteração do ciclo menstrual, nem dos níveis hormonais femininos, 

bem como a existência de estudos que apontam que este procedimento diminui o risco 

de câncer de ovário [...] Ademais, a laqueadura possui uma eficácia de 99,5%, 

enquanto a eficácia do D.I.U de cobre é de 99,4% e das pílulas anticoncepcionais, do 
anel e do adesivo varia entre 92% e 99,7%. Além disso, embora seja reconhecida 

como método contraceptivo definitivo, é possível a reversibilidade da esterilização 

cirúrgica em cerca de 30% dos casos por meio de plástica tubária. 

 

2.4-) NATUREZA DOS DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS 

 

                                                
16 Cf. https://www.nilofrantz.com.br/ligadura-de-trompas-e-vasectomia-como-funciona-cada-

procedimento-para-a-mulher-e-o-homem/, sítio consultado em 05 de julho de 2021. 
17 Cf. item 25 da peça inaugural da A.D.I no 5.911/2018-DF, Nota 13. 

https://www.nilofrantz.com.br/ligadura-de-trompas-e-vasectomia-como-funciona-cada-procedimento-para-a-mulher-e-o-homem/
https://www.nilofrantz.com.br/ligadura-de-trompas-e-vasectomia-como-funciona-cada-procedimento-para-a-mulher-e-o-homem/
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Continuando18, é necessário esclarecer a diferenciação conceitual entre direitos sexuais 

e direitos reprodutivos  

Os direitos reprodutivos estão intimamente ligados à sexualidade do ser humano, 

sendo que englobam não somente as funções do aparelho genital ou do processo 

reprodutivo, mas também no direito de cada cidadão buscar o seu próprio prazer [...] 

o sexo entre homens e mulheres não é somente uma necessidade biológica [...] 
reconhecemos o direito de cada cidadão de ter prazer, manter relações sexuais, sem, 

necessariamente, o intuito de reprodução. Sendo assim, podemos claramente separar 

os direitos reprodutivos dos direitos sexuais. 

Souza e Moura19 escreveram que a 

Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) no ano de 1948 foi um marco 

histórico que objetivou, de modo extenso, a garantia do mínimo existencial a todos. 

Com o seu advento, os direitos humanos passaram a ser reconhecidos 

internacionalmente como o conjunto de direitos individuais, coletivos e difusos que 

afirmam a necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana [...] A igualdade 

estabelecida no art. 1o da DUDH elevou a discussão sobre os direitos das mulheres do 

século XX, sendo que as subsequentes convenções sobre direitos humanos reiteravam 

a necessidade das nações de promoverem a igualdade entre os sexos [...] Em 1979 foi 

criada a Convenção [...] sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher [...] É possível extrair [...] uma tímida ideia do que seriam os direitos 

reprodutivos, uma vez que contempla o direito da mulher de acesso a serviços médicos 
e ao planejamento familiar [...] Para a Organização das Nações Unidas [...] ‘os direitos 

reprodutivos são direitos humanos e representam uma constelação de liberdades e 

direitos já reconhecidas nas legislações nacionais, instrumentos internacionais de 

direitos humanos e outros documentos de consenso. 

Prosseguem Souza e Moura20, no  

Brasil, a recepção dos direitos reprodutivos e sexuais foi marcada pela criação do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher em 1983 e pela Lei de 

Planejamento Familiar em 1996. Ademais, a Constituição Federal de 1988 se 

comprometeu com a implementação e efetivação dos direitos humanos, estando os 

direitos reprodutivos e sexuais positivados na Carta Magna através do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

Finalmente, pontifica Natália Pasternak21 que direitos 

sexuais e reprodutivos são essenciais não só para garantir o acesso de mulheres e 

meninas à saúde, mas também para estabelecer equidade de gênero. O acesso à 

educação sexual, a métodos anticoncepcionais e ao planejamento familiar foram, 

historicamente, fatores que contribuíram fortemente para o ingresso e manutenção da 

mulher no mercado de trabalho. E também para a diminuição dos abortos ilegais, que 

colocam a saúde da mulher em risco, dos casos de gravidez na adolescência e dos 

casamentos forçados [...] Com a pandemia de COVID-19, muitas dessas conquistas 
ficaram prejudicadas. Mulheres e meninas em diversos países perderam o acesso – 

que em diversos países já era precário – à informação adequada [...] Por esse motivo, 

65 nações assinaram declaração da ONU sobre os direitos reprodutivos da mulher, 

pedindo que países tomem medidas [...] A lista de signatários está em ordem alfabética 

[...] onde deveria estar o Brasil, não há nada [...] Mais uma vez demonstrando o 

conservadorismo religioso do governo [...] A resistência à vacina HPV, estupidamente 

associada, por certas lideranças religiosas, ao início precoce da vida sexual [...] O gado 

                                                
18 Sobre o tema, confrontar o sítio do Pretório Excelso, acessado em 12 de julho de 2021: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5441019&prcID=4542708&ad=s#. 
19 SOUZA, Natália Esteves de. e MOURA, Karina Gusmão de. in. op. cit., Nota 10. 
20 Ibid. 
21 PASTERNAK, Natália. “Nossos direitos ameaçados”. Jornal “O Globo”, 10/07/2021, p. 15 passim. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5441019&prcID=4542708&ad=s
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obscurantista pode acabar pisoteando, além da floresta, direitos pelos quais nossas 

mães e avós lutaram há décadas. 

 

2.5-) DO ARTIGO 10 DA LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O artigo 10 da famigerada Lei impõe requisitos para a realização de cirurgias de 

esterilização voluntária, como ter mais de 25 anos, ou já possuir 2 filhos, e o consentimento do 

cônjuge, quando na vigência da sociedade conjugal. Além disso, deve haver um 

acompanhamento psicológico do paciente, a fim de desencorajar a esterilização precoce, bem 

como deve haver o registro de expressa manifestação da vontade, em documento escrito e 

firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 

dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

Caso não sejam cumpridos tais requisitos, não só a cirurgia não poderá ser realizada, 

como, uma vez realizada, pode o agente responder pelo crime previsto no art. 15 da mesma Lei. 

Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 

desta Lei. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)     

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais 

grave. [...] 

A título de curiosidade, destaco que os artigos 10 e 15 da Lei no 9.263/96 foram 

inicialmente vetados pelo Exmo. Sr. Presidente da República. Nada obstante, tais vetos foram 

derrubados pelo Congresso Nacional (Mensagem no 928, de 19 de agosto de 199722). 

Vale tecer alguns questionamentos, aqui, que serão melhor desenvolvidos ao longo da 

monografia: Poderia o Estado, por meio de lei, limitar dessa maneira o planejamento familiar? 

Não caberia a ele somente, como vimos, fornecer educação e informação para que o próprio 

indivíduo, capaz, tome sua decisão? Não seria esse artigo uma afronta à autonomia privada? 

 

3-) DO CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE 

 

Como já visto, o artigo 10 da Lei 9263/96 estabelece requisitos para a realização de 

cirurgias de esterilização. Chama, especificadamente, a nossa atenção, a necessidade de 

consentimento do cônjuge quando da vigência de sociedade conjugal, prevista no §5º desse 

mesmo artigo. 

                                                
22 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/Mv928-97.htm, sítio consultado em 19 

de julho de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/Mv928-97.htm
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 Por este motivo, vamos, primeiramente, abordar o conceito de família, bem como trazer 

para o debate os deveres conjugais quando do casamento/união estável, para, depois, 

desenvolvermos a ideia de autonomia privada e como está foi violada com a vigência de tal 

dispositivo. 

 

3.1) FAMÍLIA 

 

3.1.1-) Transversalidade do conceito 

 

No começo de sua notável obra, leciona Sílvio de Salvo Venosa23 que a 

conceituação de família oferece, de plano, um paradoxo para a sua compreensão. O 

Código Civil não a define. Por outro lado, não existe identidade de conceitos para o 

Direito, para a Sociologia e para a Antropologia. Não bastasse ainda a flutuação de 
seu conceito, como todo fenômeno social, no tempo e no espaço, a extensão dessa 

compreensão difere nos diversos ramos do Direito. Assim, sua extensão não é 

coincidente no Direito Penal e Fiscal, por exemplo. Nos diversos Direitos positivos 

dos povos e mesmo em diferentes ramos do Direito de um mesmo ordenamento, 

podem coexistir diversos significados de família. Por vezes, no mesmo sistema, a 

noção de família sofre um alargamento de natureza econômica, como ocorre na Lei 

do Inquilinato [...] em outras oportunidades, a Lei restringe o alcance do conceito 

familiar apenas a pais e filhos [...] Como regra geral, porém, o Direito Civil Moderno 

apresenta uma definição mais restrita, considerando membros da família as pessoas 

unidas por relação conjugal ou de parentesco [...] O Direito de Família estuda, em 

síntese, as relações de pessoas unidas pelo matrimônio, bem como daqueles que 
convivem em uniões sem casamento; dos filhos e das relações destes com os pais, da 

sua proteção por meio da tutela e da proteção dos incapazes por meio da curatela. 

Dentro do campo legal, há normas que tratam, portanto, das relações pessoais entre 

os familiares, bem como das relações patrimoniais, bem como das relações 

assistenciais entre os membros da família. 

 

3.1.2-) Evolução histórica 

 

No tocante a aspectos históricos, prossegue o festejado autor24: 

o conceito, a compreensão e a extensão de família são os que mais se alteraram no 

curso dos tempos. Neste século XXI, a sociedade de mentalidade urbanizada, embora 

não necessariamente urbana, cada vez mais globalizada pelos meios de comunicação, 

pressupõe e define uma modalidade conceitual de família bastante distinta daquela 

regulada pelo Código de 1916 e das civilizações do passado. Como uma entidade 

orgânica, a família deve ser examinada, primordialmente, sob o ponto de vista 

exclusivamente sociológico e afetivo, antes de o ser como fenômeno jurídico. 

Sem aberrar, pontifica Eunice Ribeiro Durham25 

                                                
23 VENOSA, Sílvio de Salvo. “Direito Civil – Família”. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 01. 
24 ibid., p. 03. 
25 DURHAM, Eunice Ribeiro. “Família e casamento”. 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/214/210, sítio consultado em 09 de julho de 

2021. 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/214/210
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A concepção clássica de família patriarcal brasileira, aceita durante tantos anos como 

fundamento da organização não só da vida familiar, mas da própria sociedade, vem 

sendo criticada como demasiado restrita para abranger o conjunto dos segmento 

sociais. Tem-se inclusive colocado em dúvida sua validade, mesmo para as classes 

dominantes. Multiplicaram-se os trabalhos sobre as famílias das classes dominadas, 

tanto na zona rural como na urbana. Iniciaram-se investigações históricas mais 

cuidadosas, baseadas na utilização da documentação censitária, dos arquivos 

paroquiais e eclesiásticos em geral, dos inventários, etc. [...] Ao lado de muito 

conhecimento positivo, produziu-se nesse processo, também uma certa confusão: a 

imprecisão da própria noção de família. 

3.1.3-) Constituição Federal de 1988 

 

A família, base da sociedade, conta com especial proteção do Estado (artigo 226, cabeça, 

da Constituição Federal). 

Em26 

nosso país, a Constituição de 1988 representou, sem dúvida, o grande divisor de águas 

do Direito privado, especialmente, mas não exclusivamente, nas normas de Direito de 
Família. O reconhecimento da união estável como entidade familiar (226, § 7o) 

representou um grande passo jurídico e sociológico em nosso meio. É nesse diploma 

que se encontram princípios expressos acerca do respeito à dignidade da pessoa 

humana (art. 1o, III). Nesse campo, situam-se os institutos do Direito de Família, o 

mais humano dos direitos, como a proteção à pessoa dos filhos, direitos e deveres 

entre cônjuges, igualdade de tratamento entre esses etc. Foi essa Carta Magna que 

também alçou a Princípio constitucional da igualdade jurídica dos cônjuges e dos 

companheiros (art. 226, § 5o) e igualdade jurídica absoluta dos filhos, não importando 

sua origem ou a modalidade de vínculo (art. 227, § 6o). Ainda, a Constituição de 1988 

escreve o Princípio da Paternidade Responsável e o respectivo planejamento familiar 

(art. 226, § 7o). O Código Civil de 2002 complementou e estendeu esses princípios, 
mas, sem dúvida, a verdadeira revolução legislativa em matéria de Direito privado e 

especificamente de Direito de Família já ocorrera antes, com essa Constituição. 

 

3.2-) SOCIEDADES CONJUGAIS 

 

Vamos, agora, abordar, separadamente, o tema do casamento e das uniões estáveis, 

espécies principais de sociedades conjugais. 

 

3.2.1-) Casamento 

 

O casamento é a união civil por excelência, espécie à qual o legislador pátrio sempre 

prestou enorme reverência, genuíno “... centro do Direito de Família27...”. 

O casamento é civil, e sua celebração é gratuita (artigo 226, § 1o, da Constituição 

Federal). 

                                                
26 VENOSA, Sílvio de Salvo. in. op. cit., Nota 23, p. 03. Itálicos constam do original. 
27 Ibid, p. 27. 
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Ainda, o casamento religioso tem efeito civil, na forma da Lei (artigo 226, § 2o, da 

Constituição Federal). 

Guillermo Borda, citado por Sílvio de Salvo Venosa, definiu o casamento como “... a 

união do homem e da mulher para o estabelecimento de uma plena comunidade de vida28...”. 

Acerca da natureza jurídica do casamento, Sílvio de Salvo Venosa consignou que “... o 

casamento-ato é um negócio jurídico; o casamento-estado é uma instituição29...”. 

O casamento válido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio 

(artigo 1.571, § 1o, principio, do Código Civil). 

 

3.2.2-) União estável 

 

Insta pôr em relevo que a constituição da família preexiste ao casamento enquanto ato 

perfeito e acabado. 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a Lei facilitar sua conversão em casamento (artigo 

226, § 3o, da Constituição Federal). 

Por derradeiro, em 2011, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (A.D.I) 

no 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (A.D.P.F) no 132, o 

Supremo Tribunal Federal – numa interpretação teleológica do artigo 226, §§ 3o e 4o, da 

Constituição Federal - deixou assentado que as relações homoafetivas, outrossim, merecem a 

proteção do Estado30. 

 

3.2.3-) Mosaicos familiares 

 

                                                
28 Ibid, p. 27. Itálicos constam do original. 
29 Ibid, p. 28. 
30 Relator Ministro Carlos Ayres Britto, de cujo voto extraio o seguinte excerto (item 12, destaques 

constam do original): “.... o sexo das pessoas, salvo expressa disposição constitucional em contrário, não se 

presta como fator de desigualação jurídica. É como dizer: o que se tem [...] aqui [...] é a explícita vedação 

de tratamento discriminatório ou preconceituoso em razão ou desigualitário sem causa...”. E, mais à frente 

(item 21, destaques constam do original): “... se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar 

ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada: só podem se 

realizar ou ser felizes homossexualmente...”. Ainda (item 28, destaques constam do original): “... a parte mais 

importante é a própria cabeça do art. 226, alusiva à instituição da família, pois somente ela [...] é que foi 

contemplada com a referida cláusula da especial proteção estatal. Mas família em seu coloquial ou 

proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou 

se integrada por casais heterossexuais ou por pessoas assumidamente homoafetivas...”. 
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É bem de ver que, a bem da literalidade, o ordenamento jurídico pátrio faz menção, 

apenas, ao casamento e à união estável entre o homem e a mulher (artigo 226, § 3o, da 

Constituição Federal). 

Entretanto31 

no ordenamento ou fora dele há muitas formas familiares que refogem totalmente à 

família ortodoxa, algumas até à primeira vista parecem contra a Lei [...] a realidade 

em muitas oportunidades se coloca além da própria ficção. Nenhuma forma de 

convivência pode ser aprioristicamente condenada. As estruturas familiares devem ser 

compreendidas, na maioria das vezes, caso a caso...”. 

Nesse contexto é que deve ser entendido o deslindamento, no Excelso Pretório, da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (A.D.I) no 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (A.D.P.F) no 132. 

E, mais à frente, o Professor Sílvio de Salvo Venosa32 escreveu que a 

sociedade brasileira adaptou e escolheu significativamente a união estável [...] Há, 

porém, outras estruturas da família que devem ser mencionadas [...] A família 

monoparental é aquela em que apenas um progenitor, geralmente a mãe, a conduz. 

Usualmente, mas não exclusivamente, provém de mãe solteira ou abandonada pelo 
varão. A Constituição de 1988 menciona a família monoparental no art. 226, § 4o, sem 

tecer maiores digressões. Sua proteção, evidentemente, deve decorrer de todo o 

sistema [...] A doutrina se refere também à família anaparental, que não pode ser 

desprovida de proteção legal. Como informa Rolf Madaleno, cuida-se da estrutura 

familiar que se caracteriza pela ausência de pessoa que ocupe posição de ascendente, 

como na hipótese de convivência apenas entre irmãos [...] Há que se mencionar 

também o fenômeno das famílias reconstituídas, pais que se unem novamente após o 

desfazimento de sua primitiva relação conjugal, em novo matrimônio ou nova união 

estável [...] Ao lado de todas essas figuras que, em princípio, não colidem com 

princípios legais, há que se lembrar de situações excêntricas. Famílias paralelas, 

uniões estáveis ou casamento que convivem com concubinato. Na letra da Lei essa 
última união não deveria ser reconhecida. Não é, porém, o que demonstra a realidade 

[...] A união poliafetiva é outra situação que ora e vez é informada pelos meios de 

comunicação...”. 

 

3.2.4-) Notas da moderna sociedade conjugal 

 

Em primeiro lugar, a “... igualdade de direitos entre o homem e a mulher no casamento 

na ordem constitucional faz com que, prima facie, entenda-se como revogados todos os 

dispositivos que descreviam direitos e deveres diferenciados para cada um dos cônjuges33...”. 

Em segundo lugar, ao casamento equipara-se, por expressa determinação constitucional, 

a união estável entre o homem e a mulher (artigo 226, § 3o, da Constituição Federal). 

                                                
31 VENOSA, Sílvio de Salvo. in. op. cit., Nota 23, p. 58. 
32 Ibid, pp. 59 e 60 passim. 
33 Ibid, p. 165. 
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Nesse tom, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (artigo 1.565, “caput”, do 

Código Civil pátrio). 

Prosseguindo, a direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo 

marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Eventual e relevante 

divergência entre eles pode ser suprida judicialmente (artigo 1.567 do Código Civil). 

 

3.3-) DEVERES DO CÔNJUGE 

 

Estatui o artigo 1.566 do Código Civil, ipsis litteris: “Art. 1.566 – São deveres de ambos 

os cônjuges: I-) fidelidade recíproca; [...] II-) vida em comum, no domicílio conjugal; [...] III-) 

mútua assistência; [...] IV-) sustento, guarda e educação dos filhos; [...] V-) respeito e 

considerações mútuos...”. 

Em conjunto, isso compõe o affectio maritalis. 

 

3.4-) AUTONOMIA DA VONTADE 

 

3.4.1-) Direito de Família mínimo 

 

Quanto ao valor da autonomia da vontade, ensinam Gerson Luiz Carlos Branco e José 

Alberto Marques Moreira34: 

Trata-se de descobrir qual é a ‘competência’ atribuída aos particulares e o grau de 

eficácia daqueles atos que são destinados à autorregulamentação, em um contexto do 

que foi chamado de Direito de Família mínimo. 

Como afirma Sílvio de Salvo Venosa35, a “intervenção do Estado na família é 

fundamental, embora deva preservar os direitos básicos de autonomia. Essa intervenção deve 

ser sempre protetora, nunca invasiva da vida privada”. 

 

3.4.2-) Aspectos patrimoniais 

 

E, mais à frente, assentam os preditos Professores36: 

                                                
34 BRANCO, Gerson Luiz Carlos e MOREIRA, José Alberto Marques. “Autonomia privada nas relações 

do Direito de Família”. file:///E:/Users/Andre/Downloads/959-Texto%20do%20artigo-4193-1-10-20111111.pdf, 

sítio visitado em 16 de julho de 2021. 
35 VENOSA, Sílvio de Salvo. in. op. cit., Nota 23, p. 12. 
36 ibid. 

file:///E:/Users/Andre/Downloads/959-Texto%20do%20artigo-4193-1-10-20111111.pdf
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No Direito de Família, era abundante a incidência de normas cogentes, com poucas 

hipóteses de permissão da autonomia privada pelos integrantes da família. Era na 

seara patrimonial, isto é, quando da estipulação do regime matrimonial, que ocorria 

maior liberdade, o que reforçava a correspondência da autonomia privada com a 

autonomia da vontade [...] A transformação ocorrida nas relações sociais no curso do 

século XX, o Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio, a emancipação feminina 

e, fundamentalmente, a Constituição Federal de 1988 alteraram esse cenário [...] A 

autonomia privada perdeu a sua conotação exclusivamente patrimonial com a 

incidência de direitos fundamentais nas relações privadas, passando a ser 

aplicada igualmente nas relações extrapatrimoniais, como as do âmbito do 

Direito de Família. 

 

3.4.3-) Violação da autonomia privada no artigo 10 da Lei de Planejamento Familiar 

 

Destarte, a intervenção do Estado nas relações familiares somente deve ocorrer 

excepcionalmente, em situações extremas, como última ratio, uma vez que prevalece a regra 

geral da liberdade do indivíduo no âmbito da família. Afinal a família, como muito bem afirma 

Sílvio de Salvo Venosa37, é o bem mais privado, mais profundamente humano, em cujo seio o 

homem nasce, vive, ama, sofre e morre. 

Como muito bem conceituada na ADI no 5.097/201438, a autonomia de vontade é “... 

um dos componentes primordiais da liberdade, sendo entendida como a capacidade do sujeito 

de direito de determinar o seu próprio comportamento individual...”. Nesse diapasão, “... todo 

indivíduo deve ter ampla liberdade para autodeterminar-se, para fazer as escolhas que vão reger 

a sua vida privada, sem qualquer ingerência indevida...”. 

O indivíduo deve poder dispor, como melhor preferir, do seu corpo, uma vez que ele 

compõe a sua integridade física e faz parte do seu direito à personalidade, de natureza 

personalíssima. Logo, não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo por causa de outro 

indivíduo ou do Estado. Está incluso aqui o direito de optar por uma cirurgia para que não tenha 

mais filhos. É uma decisão PESSOAL, que ninguém pode intervir. 

Quanto à existência de sociedade conjugal e a affectio maritalis, ainda não se justificaria 

a exigência legal de anuência do cônjuge. Isso 39 

porque o conceito atual de família dissociou-se do escopo reprodutivo, sendo 

caracterizada pela existência de um vínculo de afeto entre seus membros. Assim, surge 

a família eudemonista, que é aquela que tem como objetivo principal a plena 

realização e felicidade de seus membros, valorizando-se o indivíduo e tornando a 

família não mais um fim em si mesma, mas sim um meio para que seus integrantes 

alcancem a felicidade. Dessa forma, a família, e também o casamento, ‘identifica-se 

pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano da igualdade, da liberdade, da 

solidariedade e da responsabilidade recíproca’40 (DIAS, Maria Berenice, Manual de 

                                                
37 Ibid. 
38 Cf. Nota 18. 
39 Cf. Nota 18. 
40 Destaques constam do original. 
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Direito das Famílias, 4ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 53).”. E, logo à frente, “... o atual 

modelo de família não mais guarda compatibilidade com a necessidade de procriação, 

nem com a indevida ingerência entre seus membros, no sentido de limitar a plena 

garantia da liberdade, da igualdade, da dignidade e da busca da felicidade...”; 
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CAPÍTULO 2 – BREVE ESTUDO CONSTITUCIONAL 

 

1-) MODERNO CONSTITUCIONALISMO41 

 

1.1-) SUPERAÇÃO DO JUS POSITUM 

 

Teoria que se soergueu das ruínas do nazi-fascismo, o Moderno Constitucionalismo não 

se reduz à negação do positivismo jurídico42. Supera-o, isso sim, pois não renuncia aos 

instrumentos clássicos dos quais se valeram os positivistas, senão que oferece outros aos 

aplicadores do Direito. 

 

1.2-) PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE SEU ADVENTO 

 

No tom ditado pelo Moderno Constitucionalismo: 

a-) o Direito volta-se para a moral e a ética, o que é consentâneo com o estágio de uma 

civilização enfastiada por tantas barbáries. Cuidamos da juridicização de valores que, até então, 

eram meras aspirações filosóficas43; 

b-) Lei e Direito, numa metáfora ilustrativa, passam a ser tomados como círculos de 

diâmetros diferentes, conquanto concêntricos. O Direito, continente das Leis, deixa de ser 

considerado obra exclusiva de um legislador infalível. Consequentemente, ante a ausência de 

regras, cabe ao operador jurídico concorrer, com moderada, escrupulosa e residual criatividade, 

para a completude do ordenamento; 

c-) emerge a noção de “Constituição Dirigente”, assim entendida a que vincula todos os 

Poderes do Estado aos seus mandamentos.  

d-) a Constituição passa a ostentar normatividade. Logo, os princípios, expressos ou 

implícitos, veiculados pela Carta transmudam-se de exortações genéricas e abstratas em normas 

                                                
41 Exposição baseada em BARROS, André Ferreira de. “O Novo Direito Aduaneiro – Volume I”. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Letra Legal, 2005, pp- 31 a 46. 
42 Os artífices do positivismo jurídico colimavam a elaboração de uma ciência do Direito nos moldes das 

naturais; calcavam seu raciocínio na presunção de racionalidade da lex escripta et stricta. É dizer, inexistiam 

ponderações sobre os fundamentos de legitimidade das Leis, de arte que: (a) Direito e moral eram compartimentos 

estanques. Os juízos de fato preponderavam sobre os de valor. Cogitamos, sim, de um legalismo acrítico; (b) a 

aplicação do Direito era tida como uma ação meramente mecânica, como se trivial fosse a subsunção dos fatos às 

normas. O ocaso do jus positum, e o da cega obediência às Leis, deu-se com a derrota do nazi-fascismo na Segunda 

Guerra Mundial, muito embora, de quando em vez, deparemo-nos com saudosistas viúvas. 
43 É bom destacar, contudo, que o Direito não ordena todas as virtudes, nem proíbe todos os vícios. Acerca 

da relevante distinção entre Direito e moral, vale a pena consultar SICHES, Luis Recasens. “Filosofía del 

Derecho”. 11. ed. México: Porrúa, 1996, p. 171-194 passim. 
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jurídicas dotadas de imperatividade. Para mais de dar unidade ao sistema, os cânones 

fundamentais passam a condicionar a atividade do operador do Direito, inclusive para, 

licitamente, suprir a falta de criação de regras por parte do legislador; 

e-) o acrítico método subsuntivo de aplicação de regras (“all or nothing”) perde 

centralidade na aplicação do Direito, em especial nos chamados hard cases, que envolvem 

direitos fundamentais contrapostos; 

f-) erguem-se: 

f.1-) a técnica de ponderação de interesses, bens, valores e normas; 

f.2-) a Teoria da Argumentação Jurídica e a Nova Retórica44. Nesse tom: 

f.2.1-) ultrapassou-se a ilusão de isenção do aplicador do Direito, ao qual caberia, 

acrítica e maquinalmente, desvelar o sentido das normas; 

f.2.2-) a aplicação do Direito passa a ser vista como uma atividade intelectual de 

intermediação entre o ordenamento, obra do legislador (lato sensu), e a mundividência do 

operador jurídico. É dizer, encerra vasto grau de subjetividade; 

f.3-) a sociedade aberta de intérpretes da Constituição45. 

Alhures, retomaremos a discussão em torno de alguns desses pontos. 

 

1.3-) IMPACTO NO BRASIL 

 

                                                
44 Cf. PERELMAN, Chaîm. e OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. “Tratado da Argumentação: a Nova 

Retórica”. Tradução de Maria Ermantina Galvão Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1966, p. XVI e XX do 
Prefácio, passim, obra da qual destacamos o seguinte trecho: “... O pressuposto de tal liame é a negação da 

existência de interpretações jurídicas ‘verdadeiras’. As premissas da argumentação não são evidentes mas resultam 

de um acordo entre quem argumenta e seu auditório [...] são opiniões de que falava Aristóteles. O saber fundado 

em tais premissas pode ser verossímil, ou não, mas nunca será verdadeiro ou falso. Em outros termos, não se ocupa 

o conhecimento jurídico de qual seria a decisão judicial ou administrativa verdadeiramente derivada de uma norma 

legal, com exclusão de todas as outras, as falsamente derivadas; ocupa-se, isto sim, dos meios de sustentar 

determinada decisão como sendo mais justa, eqüitativa, razoável, oportuna ou conforme o Direito do que outras 

tantas decisões cabíveis [...] A Nova Retórica é o discurso do método de uma racionalidade que já não pode evitar 

os debates e deve, portanto, tratá-los e analisar os argumentos que governam as decisões. Já não se trata de 

privilegiar a univocidade da linguagem, a unicidade a priori da tese válida, mas sim de aceitar o pluralismo, tanto 

nos valores morais como nas opiniões. A abertura para o múltiplo e o não-coercitivo torna-se, então, a palavra-
mestra da racionalidade...”. A transcrição, insta enfatizar, foi feita de SILVA, Alfredo Canellas G. da. in “A Nova 

Hermenêutica e o ato da Administração Pública praticado no exercício de sua competência discricionária”, artigo 

extraído da internet, mais especificamente do sítio 

http://www.advogado.adv.br/artigos/2001/alfredocanellas/novahermeneutica.htm, em 03 de abril de 2005. 
45 Cf. HÄBERLE, Peter. “Hermenêutica Constitucional (A sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição)”. Tradução: Gilmar 

Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, p. 30. Nas palavras do autor: "... [a] 

interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas [...] A ampliação do círculo dos intérpretes é apenas a 

conseqüência da necessidade, por todos defendida, de integração da realidade no processo de interpretação [...] os 

intérpretes, em sentido amplo, compõem essa realidade pluralista...". 

http://www.advogado.adv.br/artigos/2001/alfredocanellas/novahermeneutica.htm
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Tardiamente promissor foi o Moderno Constitucionalismo no Brasil. Saudando, então, 

os 13 anos da vigente Constituição Federal, disse o Professor Luís Roberto Barroso46: 

Passou a ser premissa do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força 

normativa [...] do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições, superada a 

fase em que era tratada como um conjunto de aspirações [...] Progressivamente, foi se 

consumando no Brasil um fenômeno anteriormente verificado na Alemanha, após a 
Segunda Guerra: a passagem da Lei Fundamental para o centro do sistema. À 

supremacia até então meramente formal, agregou-se uma valia material e axiológica 

à Constituição [...] Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem 

constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a 

lente da Constituição... [A Carta de 1988 é] nossa primeira Constituição 

verdadeiramente normativa e, a despeito da compulsão reformadora que abala a 

integridade de seu texto, vem consolidando um inédito sentimento constitucional. 

 

1.4-) AS LEIS E O DIREITO  

 

É digna de tópico à parte a não-identidade entre Leis (lato sensu) e Direito. Repisamos 

que este é continente daquelas. 

Gize-se que, cientificamente, é inevitável o postulado de completude do ordenamento. 

Deveras, como a pacificação social, em tese, é sempre alcançável, são sistematicamente 

inimagináveis lacunas e anomias que permitam o florescimento de dado caso num limbo 

jurídico. 

Ao contrário, porém, do que supunham os positivistas, e ainda supõem as suas chorosas 

viúvas, a completude do ordenamento não decorre da infalível e exaustiva atuação legiferante, 

via criação de regras. Como demonstra a experiência nossa de cada dia, é inalcançável o desejo 

de hipotética previsão legislativa para todos os fatos sociais e as consequentes imputações 

jurídicas de suas ocorrências. 

De conseguinte, não há como negar, sob inaceitável risco da incompletude do 

ordenamento, uma reserva de criatividade por parte do operador do Direito, limitado, sempre, 

pelo ordenamento jurídico. Referimo-nos àquilo que o saudoso Professor Carlos Maximiliano47 

chamou de “forças latentes de adaptação e expansão”, a saber: 

a-) os princípios, com a sua inegável carga de subjetividade, mormente quando há o 

chamado balanceamento de valores. Enfrentamos o campo da interpretação (stricto sensu), pois 

os cânones normas são. É dizer, lacunas não há; 

                                                
46 BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 

Brasileiro - (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo)”. Revista de Direito Administrativo, vol. 225. Rio 

de Janeiro: Editora Renovar, p. 33, 34 e 35. 
47 MAXIMILIANO, Carlos. “Hermenêutica e aplicação do Direito.” 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, 

p. 208. 
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b-) a analogia. Especulamos, aqui, na província da integração do Direito, não na da 

interpretação (stricto sensu). Ou seja: lacunas há; 

c-) a equidade. 

 

1.5-) PRINCÍPIO - CONCEITO DOUTRINÁRIO CLÁSSICO 

 

Não nos atreveremos aqui a conceituar “princípio”. Afinal, numa das mais clássicas 

lições de Direito, fê-lo, com competência ímpar, Celso Antônio Bandeira de Mello48, para 

quem: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, dispositivo fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica 

e lhe dá sentido harmônico [...] Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 

atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 

valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de 

sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e 

alui-se toda a estrutura nelas esforçada. 

 

1.6-) PRINCÍPIOS INSTRUMENTAIS DE INTERPRETAÇÃO 

 

O seu nomen juris fala só por si: tais princípios norteiam o aplicador do Direito em sua 

árdua função de interpretação constitucional. 

Nessa linha, destacamos a lição de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos49, 

ilustres Professores para os quais os Princípios Instrumentais de Interpretação Constitucional 

são: 

premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas que devem anteceder, no 

processo intelectual do intérprete, a solução concreta da questão posta. Nenhum deles 

encontra-se expresso no texto da Constituição, mas são reconhecidos pacificamente 

pela doutrina e pela jurisprudência. 

São eles: a) Supremacia da Constituição; b) Presunção de Constitucionalidade das Leis 

e Atos do Poder Público; c) Interpretação Conforme a Constituição; d) Unidade da 

Constituição; e) Razoabilidade ou da Proporcionalidade. 

                                                
48 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo”. 6. ed. São Paulo, [199-], p. 

747 e 748. 
49 BARROSO, Luís Roberto. e BARCELLOS, Ana Paula de. “O Começo da História – A Nova 

Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro”. Revista da Escola da Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro. vol. 06/2003. Rio de Janeiro: EMERJ, p. 25/65. 
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1.7-) PRINCÍPIOS MATERIAIS 

 

1.7.1-) Conteúdo 

 

Sinteticamente, os princípios materiais estampam valores a preservar ou fins a serem 

atingidos pelo Estado, enquanto poder organizado. 

 

1.7.2-) Classificação doutrinária segundo o seu alcance 

 

Segundo o seu raio de ação, os princípios materiais podem ser: 

a-) Fundamentais - respeitam às decisões políticas essenciais, como, v.g., o Regime, a 

Forma e o Sistema de Governo, a mais da Forma de Estado; 

b-) Gerais - desdobramentos dos Princípios Fundamentais, irradiam-se por toda a ordem 

jurídica. Concentram-se, maiormente, no art. 5o do Estatuto Político; 

c-) Setoriais, que, embora se confinem nos lindes de dado tema, são altaneiros no 

domínio considerado. 

 

1.8-) DESIGUALDADE JURIDICAMENTE RELEVANTE 

 

A propósito do predito cânone da isonomia, abro, aqui, um breve parêntese para trazer 

à balha lição de Leonardo Martins50, a saber: 

a desigualdade constitucionalmente relevante ocorre em duas hipóteses: (a) quando 

uma pessoa, grupo de pessoas ou uma situação recebe tratamento distinto, apesar de 

serem iguais e (b) quando uma pessoa, grupo de pessoas ou uma situação forem, na 

essência, distintos, e, apesar disso, recebem tratamento idêntico. 

Por exemplo, “... as mulheres não possuem as mesmas condições de liberdade e poder 

de escolha no seio familiar, o que impacta diretamente sobre a sua saúde sexual e 

reprodutiva51...”. 

 

1.9-) FUNÇÕES DOS PRINCÍPIOS 

 

                                                
50 Cf. Nota 13, item 72. Itálicos constam do original. 
51 Cf. Nota 13, item 73. 
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Resumidamente, quatro são as funções52 dos princípios, tais sejam, a: 

a-) positiva ou simétrica. Respeita ao direito subjetivo do destinatário da norma à 

produção dos efeitos nela previstos. Ou seja, os cânones podem, sim, de um lado, servir de 

espeque à pretensão do administrado, ou jurisdicionado, e, de outro, à decisão administrativa 

ou judicial; 

b-) interpretativa, por intermédio da qual se aclara a atividade exegética do aplicador do 

Direito; 

c-) negativa, por meio da qual se declaram inválidas as regras, procedimentos e atos que 

contravenham os efeitos almejados pelo cânon; 

d-) impediente53 do retrocesso. Derivada da negativa, “... pressupõe que esses princípios 

sejam concretizados através (sic) de normas infraconstitucionais [...] e que, com base no Direito 

Constitucional em vigor, um dos efeitos pretendidos [...] é a progressiva ampliação dos direitos 

fundamentais [...] propõe se possa exigir do Judiciário [...] a invalidade da revogação de normas 

[rectius: regras] que, regulamentando o princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, 

sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma política substitutiva ou 

equivalente...”. 

 

1.10-) TÉCNICA DE PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS 

 

1.10.1-) Um dos mais importantes pontos do Moderno Constitucionalismo 

 

Nesta partição, apresentaremos, brevemente, um dos mais salientes pontos do Moderno 

Constitucionalismo, qual seja, a técnica de balanceamento de princípios54. 

 

1.10.2-) Confrontação político-ideológica na Assembleia Constituinte (lato sensu) e as 

negociações políticas 

 

                                                
52 BARROSO, Luís Roberto. e BARCELLOS, Ana Paula de. “O Começo da História – A Nova 

Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro”. Revista da Escola da Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro. vol. 06/2003. Rio de Janeiro: EMERJ, p. 57-60. 
53 Mais uma vez, seguimos a preciosa lição dos Professores, mas divergimos quanto à nomenclatura 

adotada. Os preclaros autores chamam-na de “eficácia vedativa do retrocesso”. Cf. BARROSO, Luís Roberto. e 

BARCELLOS, Ana Paula de., in.op.cit., Nota 12, p. 59. 
54 Escapole ao escopo desta monografia a incipiente, e promissora, técnica de ponderação de regras. Sobre 

o assunto, vale a pena confrontar BARROSO, Luís Roberto. e BARCELLOS, Ana Paula de., in.op.cit., Nota 12, 

p. 37. Os ínclitos Professores aludem à possibilidade de incidência inconstitucional de uma regra constitucional in 

abstracto. 
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Numa Democracia, a Assembleia Constituinte (lato sensu) é palco de múltiplas 

confrontações político-ideológicas, mormente quando a sua instalação põe fim a longos 

períodos de autoritarismo e exceção, como ocorreu no Brasil no biênio55 1987/1988. 

É difícil encontrar-se matéria consensual, inclusive no que respeita aos chamados 

direitos básicos, que, são históricos e, logo, relativos56. 

Não causa surpresa, então, que os diferentes estamentos sociais, julgando-se ou não 

preteridos pela Ordem anterior, desejem impor aos demais os seus juízos sócio-político-

econômico-filosóficos, para o que, claro, encontram resistências. 

Têm lugar, assim, intensas negociações políticas, com vistas a compatibilizar as 

multifárias, e por vezes, contrapostas aspirações sociais. 

 

1.10.3-) Valores antinômicos 

 

Conseguintemente, uma Carta Magna compromissória, como a nossa, enquanto produto 

final dessas transigências, consagra díspares anseios da sociedade. Noutras palavras, há, por 

vezes, entre os valores protegidos e os fins almejados pelo Texto, contradições, em tese, 

invencíveis. 

 

1.10.4-) Os princípios enquanto mandados de otimização 

 

Em resposta a essa questão, o Moderno Constitucionalismo consigna que os princípios, 

enquanto mandados de otimização, desprovidos, portanto, da “pretensão de exclusividade”, são 

aplicados, predominantemente, por ponderação, isto é, na maior intensidade possível, sem que 

haja o completo sacrifício do outro que, em teoria, é-lhe contrário. 

 

1.10.5-) A busca pela justiça aristotélica 

 

Tome-se tento que a análise terminativa do estado de tensão dialética entre os princípios 

somente é possível à luz do caso concreto, nunca em abstrato. 

                                                
55 Referimo-nos ao biênio 1987/1988 para enfatizar que, a bem do rigor, a Constituição Federal foi 

elaborada por um Congresso Constituinte, e não por uma Assembléia Nacional Constituinte (stricto sensu). 
56 Em termos de Ciência Política, aludimos aos “direitos fundamentais concorrentes” (com outros, de 

mesma dignidade). Cf. BOBBIO, Norberto. “A era dos direitos”. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Editora Campus, p. 42. 
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Cuidamos de outra relevante inovação no Direito, pois a outrora absolutista norma in 

abstracto passa a dividir o palco jurídico com o fato e o intérprete, antes condenados a um papel 

secundário, quando não ao isolamento. Nesse diapasão, busca-se a chamada justiça aristotélica. 

 

1.10.6-) A motivação como encargo do operador jurídico 

 

Imprescindível, então, a motivação da decisão, o que passa, necessariamente, pela 

declinação da pauta de valores do decididor. Sem isso, torna-se inviável o contraste da tese à 

luz do Direito (art. 93, incisos IX, principio, e X, da CRFB/88, em interpretação extensiva). 

 

1.11-) CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO CONSOANTE O SEU GRAU DE 

ESTABILIDADE 

 

Em princípio, quanto ao seu grau da estabilidade, dada Constituição pode ser: 

a-) rígida, assim entendida a passível de modificação por um processo de reforma 

constitucional, fruto do exercício do poder constituinte derivado reformador, de arte que 

eventuais conflitos entre normas constitucionais e legais são solvidos pelo critério lex superior 

lex inferior; 

b-) flexível, assim entendida a passível de modificação por processo legislativo 

ordinário, fruto do exercício do poder constituído, de arte que eventuais conflitos entre normas 

constitucionais e legais são solvidos pelo critério lex posterior derogat priori; 

c-) semirrígida, assim entendida a que ostenta uma parte rígida e outra flexível; 

d-) granítica, assim entendida aquela imutável. 

Particularizando, a vigente Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

é rígida (artigo 59, inciso I, c/c o artigo 60, ambos da CRFB/88). 

 

2-) PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES 

 

2.1-) PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Começo pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos fundamentos 

explícitos do direito ao planejamento familiar (artigo 1o, inciso III, c/c o artigo 226, § 7o, da 

Constituição Federal). 
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Impregnado de gigantesca carga axiológica, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana é objeto de muitos estudos na doutrina jurídica pátria. 

Por exemplo, Ingo Wolfgang Sarlet57, em notável e notório escólio, deixou assentado 

que 

a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e 

inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal [...] dele não 

pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar a possibilidade de determinada 

pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade [...] Esta, 

portanto, compreendida como qualidade integrante e, em princípio, irrenunciável da 

própria condição humana [...] pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e 

protegida, não podendo, contudo [...] ser criada, concedida ou retirada (embora possa 

ser violada). 

E, mais à frente58: 

a dignidade da pessoa não deve ser considerada exclusivamente como algo inerente à 

natureza humana (no sentido de uma qualidade inata pura e simplesmente), isto na 

medida em que a dignidade possui também um sentido cultural, sendo fruto do 

trabalho de diversas gerações e da humanidade em seu todo. 

Com base em lição de Ingo Wolfgang Sarlet, Guilherme Peña de Moraes escreveu que 

a59 

dignidade da pessoa humana consiste no valor supremo da ordem pública, na medida 

em que confere unidade teleológica aos princípios e regras que compõem o 

ordenamento constitucional e infraconstitucional, de maneira que a pessoa humana 

deve ser tratada como um fim em si mesmo [...] não um meio para o fim de outros. 

E, prossegue Guilherme Peña de Moraes60, desta feita com base em Antonio-Enrique 

Péres Luño: 

A dignidade da pessoa humana é bipartida em dimensão autonômica, correlata à 

dignidade como possibilidade de autodeterminação da pessoa humana [...] e dimensão 

protetiva, correlativa à necessidade de proteção da pessoa humana pelo Estado e 

sociedade. Em linha de princípio, a dimensão autonômica tem ascendência sobre a 

dimensão protetiva, a não ser na hipótese em que a autonomia da vontade se mostre 

fragilizada pela ignorância técnica, quando, então, a regra se inverte. 

Veiculando lição de Martin Koppernock, Guilherme Peña de Moraes61 deixou 

consignado que a 

dignitas hominis produz dois efeitos. De uma perspectiva, o valor impede a prática de 

atos administrativos, legislativos e jurisdicionais que contravenham a dignidade da 

pessoa humana. De outra perspectiva, o valor impõe a promoção das condições 

materiais indispensáveis à dignidade da pessoa humana. 

De sua vez, para Alexandre de Moraes62, a dignidade humana 

                                                
57 SARLET, Ingo Wolfgang. “As dimensões da dignidade da pessoa humana: Cosntruindo uma 

compreensão jurídico-constitucional necessária e possível”. file:///E:/Users/Andre/Downloads/137-268-1-SM.pdf, 

sítio consultado em 10 de julho de 2021. 
58 ibid. 
59 MORAES, Guilherme Peña de. “Curso de Direito Constitucional”. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 

123, Nota de Rodapé 59 do livro. 
60 ibid., p. 123, Nota de Rodapé 60 do livro. 
61 ibid., p. 123, Nota de Rodapé 60 do livro. 
62 MORAES, Alexandre de. “Direito Constitucional”. 19 ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 16. 

file:///E:/Users/Andre/Downloads/137-268-1-SM.pdf
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concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 

personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das 

concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 

individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-

se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos. 

Desfechando o ponto, a Professora Flávia Piovesan ressalta a “(...) primazia do valor da 

dignidade humana, como paradigma e referencial ético, verdadeiro superprincípio a orientar o 

constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local, regional e global, doando-lhe especial 

racionalidade, unidade e sentido63...”. 

 

2.2-) PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

 

Aludo, agora, ao segundo fundamento jurídico expresso do direito ao planejamento 

familiar (artigo 226, § 7o, da Constituição Federal). 

Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza64 – em sua notável tese de doutorado – escreveu 

o seguinte: 

O conceito de família e os valores que permearam a sua construção até os dias atuais 

foram vários, partindo-se do núcleo patriarcal, verdadeiro marco inicial para a 

pesquisa e o estudo da matéria, até o modelo contemporâneo de família, fruto de uma 

progressiva mudança social e da abertura axiológica constitucional [...] Em qualquer 

caso, a responsabilidade parental sempre acompanhou o sentido jurídico atribuído à 

paternidade, sendo matéria extremamente influenciada pelos interesses de cada época. 

No contexto do patriarcalismo, por exemplo, não havia regulação jurídica que 
impusesse igual comprometimento dos pais quanto aos filhos. Pelo contrário, 

verificava-se que a própria ordem jurídica isentava os homens da paternidade espúria, 

permitindo tão somente a constituição do vínculo com a prole legítima oriunda do 

casamento. O cuidado físico e psíquico com a pessoa dos filhos, ao contrário do que 

ocorre atualmente, não se configurava como obrigação jurídica, dimensionando-se 

apenas como dever fático, titularizado pelas mulheres, seja em uma relação de 

casamento ou, com muito mais força, nos casos em que este inexistia [...] Cabia às 

mães casadas a obrigação de cuidar dos filhos, embora não lhes fosse atribuído o 

pátrio poder [...] Já as mulheres não casadas, quando dispostas a exercer sozinhas a 

maternidade, assumiam integralmente o cuidado com os filhos. 

                                                
63 PIOVESAN, Flávia. “Direitos Humanos e Justiça Internacional”. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 11 e 

12. 
64 SOUZA, Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio. “O Princípio da Paternidade Responsável: de suas diretrizes 

conceituais à influência sobre os efeitos decorrentes da filiação”. p. 09, 

https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9247/1/Vanessa%20Souza.pdf, sítio consultado em 23 de julho de 

2021. 

https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9247/1/Vanessa%20Souza.pdf
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Após realçar as diversas “... transformações sociais que conduziram à mudança [no] 

perfil familiar, todas encampadas pelo Estado mediante a paulatina evolução normativa...”, 

Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza65 complementou: 

A Constituição da República, em seu art. 226, § 7o, estabelece a responsabilidade 

como fundamento do direito ao planejamento familiar, sendo duas as preocupações 

iniciais deste tese: ressaltar a necessidade de que o termo utilizado pelo constituinte, 

qual seja, ‘paternidade’ seja interpretado como ‘parentalidade’, já que [...] tanto 

homens quanto mulheres são responsáveis por seus filhos [...] e esclarecer que a 

abrangência do Princípio da Paternidade Responsável é muito maior que a retirada de 
sua literalidade, porquanto, sistematicamente, deva ser conjugado com a doutrina da 

proteção integral da criança e do adolescente (art. 227) e com a interpretação da 

família como entidade orientada pelo Princípio da Dignidade e Solidariedade, voltada 

para a proteção e o pleno desenvolvimento de seus integrantes. 

 

2.3-) PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

 

Ensina Guilherme Peña de Moraes66 que o 

Princípio da Supremacia Constitucional denota que a Constituição veicula as normas 

jurídicas de máxima hierarquia no sistema de Direito Positivo, figurando como 

fundamento de validade de todo [o] ordenamento normativo [...] A supremacia, sob 

os aspectos de forma e de matéria, é decomposta em supremacia formal e supremacia 

material. De um lado, a supremacia formal induz a relação de hierarquia entre a 

Constituição e as demais espécies normativas, eis que a primeira é produzida pelo 

poder constituinte originário, ao passo que as segundas são produzidas pelos poderes 

constituídos, sendo aquele qualificado como anterior e superior destes. De outro lado, 
a supremacia material indica a maior importância das normas constitucionais, já que 

a estrutura fundamental do Estado é delineada na Lex Legum. 

 

2.4-) PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

 

De seu turno, o67 

Princípio da Unidade da Constituição designa que a Constituição atribui caráter 

sistemático ao ordenamento jurídico [...] uma vez que as normas constitucionais, 

revestidas da natureza de princípios (normas com alto grau de abstração, 

consagradores de valores, pelo que é necessária a mediação concretizadora) ou regras 

(normas com pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é 

possível a aplicação coercitiva), com relação de fundamentação a partir daqueles até 

estas, consistem em fundamento de validade comum de todas as normas jurídicas que 

integram a mesma ordem constitucional, de sorte que não há hierarquia normativa, 

pois são oriundas da mesma fonte de Direito...”. 

 

2.5-) PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO 

 

                                                
65 ibid., p. 11. 
66 MORAES, Guilherme Peña de. in. op. cit., Nota 59, p. 151. 
67 Ibid. 
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Tal cânone68 

expressa que a dúvida em relação à constitucionalidade de uma norma 
plurissignifictiva é resolvida em favor de sua conservação [...] A interpretação 

conforme à Constituição comporta dois subprincípios. Um, com espeque na doutrina 

norte-americana, funciona como critério de interpretação, pelo qual a norma jurídica 

somente pode ser declarada inconstitucional quando a invalidade seja manifesta e 

inequívoca [...] Outro, com esteio na doutrina alemã, funciona como técnica de 

decisão, pelo qual uma norma jurídica não deve ser declarada inconstitucional quando 

possa ser interpretada em consonância com a Constituição, de maneira que o órgão 

judicial elimina as possibilidades de interpretação incompatíveis com o ordenamento 

constitucional, com redução do conteúdo normativo, sem afetar a expressão literal da 

norma. 

 

3-) DIREITO À LIBERDADE 

 

3.1) DIREITO FUNDAMENTAL – ART. 5º CF 

 

O direito à liberdade é um dos direitos fundamentais assegurados em nossa democrática 

Constituição Federal de 1988. Em sentido amplo, a liberdade seria a capacidade de fazer e não 

fazer tudo o que seja licitamente permitido.  

Constitui, portanto, o direito de toda pessoa de organizar, de acordo com a lei, sua vida, 

tomando as próprias decisões, sem ferir o direito de outrem. Encaixa-se, aqui, a autonomia 

privada, que é uma espécie de liberdade do indivíduo frente ao Estado. 

 

3.2) DO DIREITO AO PRÓPRIO CORPO 

 

O direito ao próprio corpo diz com integridade física do organismo. É uma das espécies 

de direito à personalidade, e ficou muito conhecido na luta feminista pelo bordão “Nosso corpo 

nos pertence”. 

Sobre o assunto, assentou Lucila Scavone69 

Uma das ideias básicas do feminismo contemporâneo sobre o corpo, no seu momento 

inaugural, foi expressa pela máxima Nosso corpo nos pertence, na qual ele aparece 

como um dos elementos centrais das relações de poder entre os gêneros, no espaço 

público e privado [...] Este princípio – além de um grito coletivo de liberdade e tática 

de resistência – tratava de dar um novo significado ao corpo, ao questionar os corpos 

disciplinados e controlados; as sexualidades normalizadas, com base na experiência 
cotidiana da vida privada, que encontrava seu locus na família conjugal heterossexual. 

Muito mais que uma luta pelo direito individual de dispor de seu próprio corpo, estava 

em jogo a manifestação das práticas de liberdade afrontando o controle social dos 

                                                
68 Ibid., p. 155. 
69 SCAVONE, Lucila. “Nosso corpo nos pertence? Discursos feministas do corpo.” 

file:///E:/Users/Andre/Downloads/30869-Texto%20do%20Artigo-106134-1-10-20120323.pdf, sítio acessado em 

08 de julho de 2021. Itálicos constam do original. 

file:///E:/Users/Andre/Downloads/30869-Texto%20do%20Artigo-106134-1-10-20120323.pdf
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corpos mantidos sob o padrão de sexualidade vigente, celebrado no matrimônio ou na 

união consentida. [...] Sob esta ótica, o corpo era considerado como um lugar de 

disputa de poder e dominação, que se concretizava para as mulheres na luta pela livre 

escolha da maternidade – liberdade para contracepção e aborto – e nos 

questionamentos sobre a sexualidade e sobre a violência de gênero. 

Sem dissentir, assentou Ana Carolina Brochado Teixeira que “... o corpo pertence à 

própria pessoa e é ela quem deve lhe dar a destinação que melhor lhe aprouver, dentro do que 

a realiza70...”. 

Por conseguinte, deve a pessoa ter assegurada sua liberdade de dispor como quiser do 

seu corpo, podendo realizar uma tatuagem, passar por uma cirurgia plástica, escolher 

engravidar, ou não, entre diversas outras coisas. 

 

4-) CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

4.1-) PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Conforme já abordamos no item 1.6, um dos Princípios Instrumentais de Interpretação 

Constitucional é o da Presunção de Constitucionalidade das Leis e Atos do Poder Público, 

indiscutível limitação à atuação do Estado-Juiz. 

Por isso, em favor dos atos legislativos e administrativos milita a presunção juris tantum 

de adequação à Carta Política. 

 

4.2-) CONCEITO 

 

Emulando ensinamento de Marcelo Neves, Guilherme Peña de Moraes71 aduziu que o 

controle de constitucionalidade se consubstancia no 

juízo de adequação da norma inconstitucional (objeto) à norma constitucional 

(parâmetro), por meio da verificação imediata de conformidade vertical entre aquela 

e esta, com o fim de impor a sanção de invalidade à norma que seja revestida da 

incompatibilidade material ou formal com a Constituição. 

 

4.3-) PRESSUPOSTOS 

 

                                                
70 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. “Saúde, Corpo e Autonomia Privada”. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010, p. 52. 
71 MORAES, Guilherme Peña de. in. op. cit., Nota 59, p. 649. Suprimi os negritos constantes do original. 
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São pressupostos inarredáveis ao exercício do controle de constitucionalidade de dada 

norma jurídica a existência de: 

a-) princípios da supremacia e da rigidez da Constituição; 

b-) órgão(s) dotado(s) de jurisdição constitucional. 

 

4.4-) TIPOLOGIA DA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

4.4.1-) Introdução 

 

A inconstitucionalidade de dada Lei ou de dado ato normativo pode ser categorizada 

em: 

a-) material ou formal; 

b-) por ação ou omissão; 

c-) originária e superveniente; 

d-) total e parcial. 

 

4.4.2-) Inconstitucionalidade material ou formal da norma 

 

Quanto à origem do vício, a inconstitucionalidade pode ser tachada de material ou 

formal. 

Dá-se a primeira quando a norma infraconstitucional vai de encontro à regra, a princípio 

ou a valor, expressa ou implicitamente, consagrados na Lei Maior. 

Diferentemente, ocorre a segunda quando a norma infraconstitucional desobedece ao 

devido processo legislativo, cuja forma jaz plasmada na Constituição Federal (artigo 59 e 

seguintes da CRFB/88). 

 

4.4.3-) Inconstitucionalidade por ação ou por omissão 

 

Quanto à causa do vício, a inconstitucionalidade pode se dar por ação ou omissão do 

Estado. 

Dá-se a inconstitucionalidade por ação quando o Estado – no manejo de sua função 

legiferante – produz norma infraconstitucional desconforme – formal ou materialmente - à Lei 

Maior. 
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Diferentemente, ocorre a inconstitucionalidade por omissão quando o Estado, dando de 

ombros para a exortação feita pelo constituinte, após a fluência de considerável intervalo de 

tempo, queda-se inerte na produção de norma infraconstitucional. 

 

4.4.4-) Inconstitucionalidade originária ou superveniente 

 

Quanto ao átimo de tempo em que o vício se materializa, a inconstitucionalidade pode 

ser originária ou superveniente. 

Na inconstitucionalidade originária, o vício – formal ou material - se consubstancia já 

no momento da elaboração da norma infraconstitucional. 

De seu turno, a inconstitucionalidade superveniente é fruto do confronto de norma 

inconstitucional com reforma ou, até mesmo, mutação constitucional. 

 

4.4.5-) Inconstitucionalidade total ou parcial 

 

Quanto à extensão do vício, a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial. 

Dá-se a inconstitucionalidade total quando a norma infraconstitucional é inaproveitável 

in totum, ou seja, quando o vício – formal ou material – é de tão ordem que, ante o seu confronto 

com o Texto Maior, não resta nenhuma porção de validade. 

De seu lado, dá-se a inconstitucionalidade parcial quando a norma constitucional 

desbasta a infraconstitucional, restando a esta uma porção de validade. 

 

4.5-) ESPÉCIES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Sempre mantendo na retentiva os conceitos de “monopólio de primeira palavra” e 

“monopólio de última palavra”, convém a análise das espécies de controle de 

constitucionalidade acerca de dada norma infraconstitucional. 

 

4.5.1-) Quanto à natureza do órgão 

 

Quanto à natureza do órgão, o controle de constitucionalidade de dada norma 

infraconstitucional pode ser levado a efeito por: 

a-) os Poderes Legislativo e Executivo; 

b-) o Poder Judiciário. 
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4.5.2-) Quanto ao momento do exercício 

 

Quanto ao momento do exercício, o controle de constitucionalidade de dada norma 

infraconstitucional pode ser levado a efeito: 

a-) previamente, ou seja, antes de sua entrada em vigor; 

b-) repressivamente, ou seja, após a sua entrada em vigor. 

 

4.6-) MODALIDADES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Acerca das modalidades de controle de constitucionalidade, escreveu Guilherme Peña 

Neto72: 

O ordenamento jurídico pátrio disponibiliza as modalidades de controle difuso-

incidental bem como de controle concentrado-principal. O controle difuso, instado 

pela via de exceção, permite a declaração de inconstitucionalidade de Lei ou ato 

normativo, suscitada como objeto incidental da atividade cognitiva, por qualquer 

órgão judicial, como, por exemplo, a arguição de inconstitucionalidade (art. 97). O 

controle concentrado, instrumentalizado pela via de ação direta, proporciona a 

declaração de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sustentada como objeto 

principal da atividade cognitiva, por dois órgãos judiciais, consistentes no Supremo 

Tribunal Federal e Tribunal de Justiça, consoante a inconstitucionalidade possa ser 
declarada em face da Constituição da República, Constituição de Estado ou Lei 

Orgânica do Distrito Federal, como, por exemplo, a ação direta de 

inconstitucionalidade (art. 102, inc. I, a, initio), ação declaratória de 

constitucionalidade (art. 102, inc. I, a, in fine), ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão (art. 103, § 2o), ação direta de inconstitucionalidade interventiva (art. 36, 

inc. III, initio) e arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1o), 

além da ação direta de inconstitucionalidade (art. 125, § 2o) e ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva (art. 35, inc. IV) no âmbito estadual ou distrital. 

 

5-) AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTAS 

 

5.1-) INTRODUÇÃO 

 

Importa relembrar que o artigo 10 da Lei no 9.263/96 somente entrou em vigor após a 

rejeição, de parte do Congresso Nacional, do veto aposto pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da 

República (Mensagem no 928, de 19 de agosto de 1997). 

                                                
72 MORAES, Guilherme Peña de. in. op. cit., Nota 59, p. 667. 
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Isso posto, no que tange à necessidade de anuência do cônjuge para que se leve a cabo 

a esterilização voluntária, foram propostas, até o momento, as seguintes Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade: 

a-) A.D.I no 5.097/2014-D.F: interposta pela Associação Nacional de Defensores 

Públicos – ANADE 73 

b-) A.D.I no 5.911/2018-D.F: interposta pelo Partido Socialista Brasileiro – P.S.B.74 

 

5.2-) CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

É bem de ver que tais A.D.I ainda pendem de julgamento pelo Plenário do Excelso 

Pretório. 

Mais, muitos agentes intervieram no feito, inclusive a Advocacia-Geral da União – 

sempre em defesa dos atos impugnados - e amici curiae.  

Vale destacar que alguns trechos das A.D.I já foram mencionados noutras partições 

anteriores, e serão abordados, ainda, ao longo do restante da monografia. 

 

5.3-) DA LEGITIMIDADE 

 

São legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (artigo 103 da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004; artigo 2o da Lei no 9.868, de 10 de novembro 

de 1999): 

a-) o Presidente da República; 

b-) a Mesa do Senado Federal; 

c-) a Mesa da Câmara dos Deputados; 

d-) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

e-) o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

f-) o Procurador-Geral da República; 

g-) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

h-) partido político com representação no Congresso Nacional; 

g-) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional 

                                                
73 Cf. Nota 18. 
74 Cf. Nota 13. 
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5.4-) DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 

 

Quando não se revestir da condição jurídica de autor da arguição de 

(in)constitucionalidade da norma em tese, o Procurador-Geral da República intervirá no feito 

na condição de custos legis (artigo 103, § 1o, da Constituição Federal). 

Nas ADI em análise, a PGR se manifestou pela procedência dos pedidos, concordando, 

portanto, com a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei de Planejamento Familiar.75 

 

5.5) DOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS 

 

Destaco, neste item, os argumentos mais significativos extraídos das ADI: 

a) “... cabe ao Estado uma atuação positiva, no sentido de possibilitar a todos os cidadãos 

o amplo acesso às informações e a todos os métodos contraceptivos e conceptivos. Ademais, 

deve o Estado também atuar de forma negativa, abstendo-se de qualquer interferência no 

processo decisório dos homens e mulheres no tocante ao planejamento reprodutivo [...] Trata-

se de aplicação do princípio da intervenção mínima no âmbito do Direito de Família, pelo qual 

se entende que a intervenção do Estado nas relações familiares somente deve ocorrer 

excepcionalmente, em situações extremas, como última ratio, uma vez que prevalece a regra 

geral da liberdade do indivíduo no âmbito da família...”; 

 b) “Ana Claudia Silva Scalquette afirma: ‘Tendo sido examinados os principais 

princípios relacionados ao direito ao planejamento familiar, resta-nos concluir que a mulher 

é, indubitavelmente, aquela que mais sofre as consequências da decisão de ter um filho, pois é 

aquela que, em regra, carrega a criança em seu ventre durante os nove meses de gestação, que 

passa pelas dores do parto, que se submete a um procedimento cirúrgico, que tem o dever de 

alimentar o seu filho recém-nascido por meio da amamentação, ou que, principalmente, busca 

a realização da maternidade superando todos os obstáculos físicos, sociais e jurídicos, além 

de continuar desempenhando todos os papeis que, até então, exercia, como o de esposa e de 

profissional’76...”; 

c-) “... embora a exigência do consentimento aplique-se tanto para o homem como para 

a mulher, o que pressupõe igualdade formal da norma, a leitura não pode ser feita de forma 

                                                
75Cf. Nota 4 e Nota 78. 
76 Itálicos constam do original. 
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descontextualizada, sem considerar o descomunal desequilíbrio nas relações de poder entre 

homens e mulheres na sociedade” 

d-) o artigo 10, § 5o, da Lei de Planejamento Familiar vai de encontro à autonomia 

privada que é “... um dos componentes primordiais da liberdade, sendo entendida como a 

capacidade do sujeito de direito de determinar o seu próprio comportamento individual...”. 

Nesse diapasão, “... todo indivíduo deve ter ampla liberdade para autodeterminar-se, para fazer 

as escolhas que vão reger a sua vida privada, sem qualquer ingerência indevida...”; 

e-) “O indivíduo tem o poder de governar o seu próprio corpo e a sua própria saúde, ou 

seja, é ele o senhor de seu corpo, livre de ingerências, sejam elas advindas de outro individuo 

ou do Estado. [...] Sendo dotado de plena autonomia corporal, o indivíduo também goza da 

liberdade de definir como será a sua vida sexual; se quer ter filhos; quantos filhos quer ter e 

com quem terá esses filhos. Trata-se [...] do direito ao planejamento reprodutivo, o qual, 

igualmente, deve ser exercido de forma livre e incondicionada...” 

f-) “Criminalizar [a] esterilização voluntária realizada sem consentimento do cônjuge 

ou companheiro impõe à mulher situação de restrição extrema. Com isso, ela se vê sob a dupla 

ameaça da criminalização do aborto e da esterilização sem consentimento do cônjuge [...] na 

constância da sociedade conjugal. A situação consubstancia grave violência sociojurídica e até 

psicológica, inaceitável anacronismo jurídico, porquanto o Estado, ao criminalizar ambas as 

condutas – o aborto e a esterilização voluntária realizada sem consentimento de terceiro –, 

impõe reprodução não planejada aos casais e colide frontalmente com o direito constitucional 

a planejamento familiar...”; 

g-) “Na hipótese de discordância insuperável de um dos cônjuges ou companheiros 

frente à decisão do(a) outro(a) de realizar esterilização, a solução menos grave e a única 

compatível com as garantias constitucionais de dignidade e liberdade é a de que eles 

ponham fim à relação familiar, não a de impor gravidez ao outro, por decisão de apenas 

um.”  

h-) “... a esterilização voluntária é método anticoncepcional eficaz, autorizado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, envolve procedimentos médicos simples e é amplamente 

utilizada no mundo, razão pela qual não se mostra razoável que o Estado crie e albergue 

obstáculos legais que limitem, induzam ou oprimam a escolha da mulher sobre o seu método 

contraceptivo...”; 

i-) “... o art. 7o, III, da Lei Maria da Penha prevê como forma de violência doméstica e 

familiar o ato de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo [...] O dispositivo 

foi certamente um grande passo no sentido de se reconhecer à mulher a liberdade de exercitar 
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seus direitos sexuais e reprodutivos, cujo âmbito de proteção comporta a opção por não ter 

filhos, bem como de exercitar sua sexualidade sem a possibilidade da gravidez indesejada [...] 

Ora, como pode então o ordenamento jurídico reconhecer que o impedimento ao uso de método 

contraceptivo é uma violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, exigir que a mulher obtenha 

do cônjuge a concordância à realização de procedimento de laqueadura?77...”; 

j-) O termo ‘livre decisão do casal’ do art. 226 da Constituição não autoriza 

interpretação que conduza à subtração de decisão reprodutiva de qualquer dos cônjuges. O 

preceito, pelo contrário, visa a promover a plena liberdade no planejamento familiar, como 

direito passível de ser contraposto ao Estado, sem a pretensão de reger a relação conjugal ou de 

vincular a vontade de um cônjuge à do outro [...] A esfera de liberdade do casal serve para se 

opor a eventual arbitrariedade do Estado que lhe queira impor determinado modo de agir, mas 

não para se ter as vontades individuais anuladas...”; 

 

 

 

                                                
77 Destaques constam do original. 
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CAPÍTULO 3 – DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, §5º DA LEI 

DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

1-) CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Neste último Capítulo da monografia, pronunciar-me-ei, maiormente, sobre a questão 

da constitucionalidade, ou não, do § 5o do artigo 10 da Lei no 9.263, de 12 de janeiro de 1996 – 

conhecida como “Lei do Planejamento Familiar” –, o qual estatui como condição essencial para 

a “... esterilização voluntária...” o “... consentimento expresso de ambos os cônjuges...”, se 

levada a efeito na “... vigência de sociedade conjugal...”. Por imperativo lógico, estenderei a 

análise jurídica à conformidade, ao ordenamento, do artigo 15 do mesmo diploma legal. 

 

2-) INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 10, § 5º, DA LEI 

NO 9.263/96 

 

Antes, rememorando a feliz expressão cunhada pelo então Ministro Sepúlveda Pertence, 

diante estamos duma inconstitucionalidade material chapada do artigo 10, § 5o, da Lei no 

9.263/96. 

 

2.1-) CONSTITUIÇÃO COMPROMISSÓRIA 

 

A nossa Carta Política - promulgada em 05 de outubro de 1988 - é tida como 

compromissória, ou seja, alberga compromissos assumidos pelo Estado – e dele exigíveis, 

inclusive judicialmente -, não somente exortações morais feitas ao legislador 

infraconstitucional. 

Exemplificativamente, incumbe ao Estado “... propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício...” do direito ao planejamento familiar. Nesse tom, o Exmo. Sr. 

Procurador-Geral da República78 – no curso da A.D.I no 5.911/2018-DF – assentou que: 

A Constituição estabelece um dever prestacional do Estado, que não há de ser lido 

como dever de proteção, no sentido de garantir determinado bem jurídico por meio 

da proibição de certa conduta humana. A esse respeito, Maria Celina Bodin de Moraes 

e Ana Carolina Brochado observaram: ‘O direito ao planejamento familiar, assim, é 

um direito a ser livremente exercido, mas apenas no sentido de não admitir qualquer 

ingerência de outrem, estatal ou privada, com vistas a restringi-lo ou condicioná-lo, 

                                                
78 Texto disponível no sítio a seguir, consultado em 14 de julho de 2021: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753685250&prcID=5368307#. Destaques 

constam do original. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753685250&prcID=5368307
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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. O 

papel do Estado aqui, embora ativo, limita-se à função promocional de ‘propiciar 

recursos educacionais e científicos’ para seu exercício, de modo a que todos estejam 

suficientemente informados e conscientes das maneiras pelas quais podem exercê-lo, 

respeitados os limites legais. 

Evidente que o artigo questionado restringe a escolha do indivíduo sobre não ter filhos, 

condicionando-a ao consentimento de outro indivíduo. O Estado ultrapassou o seu dever de 

propiciar recursos educacionais e científicos para assegurar o planejamento familiar, impondo 

regras que dificultam a execução do método contraceptivo escolhido, qual seja, a esterilização. 

Para comprovar que a incidência desse dispositivo atravancou a ocorrência desses 

procedimentos, foram realizadas duas pesquisas:  

“... são inúmeras as pesquisas e dados que corroboram as consequências nocivas ao 

exercício do planejamento familiar geradas pelo caráter excessivamente restritivo das 

normas ora impugnadas [...] A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 

e da Mulher (PNDS), conduzida nos anos de 1996 e 2006, demonstra que nesse 

período, o número de mulheres de 15 a 49 anos em união laqueadas passaram de 

40,1% para 29,1%, ou seja, ao contrário do que se poderia esperar, houve um 

decréscimo significativo no percentual de mulheres laqueadas após o advento da 

lei que regulamentou a esterilização cirúrgica [...] Outra pesquisa, realizada em seis 

capitais brasileiras (Palmas, Recife, Cuiabá, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba), 
que acompanhou homens e mulheres que buscavam a esterilização cirúrgica junto ao 

SUS, verificou que após um seguimento de cerca de 6 MESES, apenas 25,8% das 

mulheres e 31% dos homens que demandaram a cirurgia haviam obtido sucesso. 

Chama atenção ainda o fato de que, 8% das mulheres engravidaram durante o 

período de espera79...”; 

Por conseguinte, ao lume duma Constituição compromissória, como a nossa, não para 

em pé a exigência de anuência expressa do cônjuge para que o outro, único dono de seu corpo, 

leve a efeito o procedimento cirúrgico. 

 

2.2-) NORMATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Mantendo o norte, em linha com o Moderno Constitucionalismo, a Constituição Federal, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, ostenta regras e princípios dotados de normatividade e 

imperatividade. 

 

2.2.1-) Funções dos Princípios 

 

Entre as magnas funções dos princípios constitucionais, calha destacar duas delas, tais 

sejam, a: 

                                                
79 Destaques constam do original. 
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a-) negativa - por meio da qual se declaram inválidas as regras, procedimentos e atos 

que contravenham os efeitos almejados pelo cânon; 

b-) impediente do retrocesso que “... pressupõe que esses princípios sejam concretizados 

através de normas infraconstitucionais [...] e que, com base no Direito Constitucional em vigor, 

um dos efeitos pretendidos [...] é a progressiva ampliação dos direitos fundamentais80...”. 

 

2.2.2-) Princípio da Supremacia da Constituição 

 

Importa reprisar que o81 

Princípio da Supremacia Constitucional denota que a Constituição veicula as normas 

jurídicas de máxima hierarquia no sistema de Direito Positivo, figurando como 

fundamento de validade de todo [o] ordenamento normativo [...] A supremacia, sob 

os aspectos de forma e de matéria, é decomposta em supremacia formal e supremacia 

material. De um lado, a supremacia formal induz a relação de hierarquia entre a 

Constituição e as demais espécies normativas, eis que a primeira é produzida pelo 

poder constituinte originário, ao passo que as segundas são produzidas pelos poderes 

constituídos, sendo aquele qualificado como anterior e superior destes. De outro lado, 

a supremacia material indica a maior importância das normas constitucionais, já que 

a estrutura fundamental do Estado é delineada na Lex Legum. 

Data venia, não avisto nenhuma norma constitucional que sirva de suporte jurídico à 

necessidade de consentimento expresso do cônjuge para realização de cirurgia de esterilização. 

Ou seja, recondução normativa à Carta não há.  

Diferentemente, diversos princípios, normativamente superiores, bloqueiam a 

incidência do artigo 10, § 5o, da Lei no 9.263/96 – e, por extensão, do artigo 15 do mesmo 

diploma legal. 

 

2.2.3-) Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o primeiro desses cânones 

constitucionais que bloqueiam a incidência do artigo 10, § 5o, da Lei no 9.263/96 – e, por 

extensão, do artigo 15 do mesmo diploma legal (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 

Insta reprisar que Ingo Wolfgang Sarlet82, em notável e notório escólio, deixou 

assentado que 

a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e 

inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal [...] dele não 

                                                
80 BARROSO, Luís Roberto. e BARCELLOS, Ana Paula de. in.op.cit, Nota 49, p. 59. 
81 MORAES, Guilherme Peña de. in. op. cit., Nota 59, p. 151. 
82 SARLET, Ingo Wolfgang. “As dimensões da dignidade da pessoa humana: Cosntruindo uma 

compreensão jurídico-constitucional necessária e possível”. file:///E:/Users/Andre/Downloads/137-268-1-SM.pdf, 

sítio consultado em 10 de julho de 2021. 

file:///E:/Users/Andre/Downloads/137-268-1-SM.pdf
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pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar a possibilidade de determinada 

pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade [...] Esta, 

portanto, compreendida como qualidade integrante e, em princípio, irrenunciável da 

própria condição humana [...] pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e 

protegida, não podendo, contudo [...] ser criada, concedida ou retirada (embora possa 

ser violada). 

E, mais à frente83: 

a dignidade da pessoa não deve ser considerada exclusivamente como algo inerente à 

natureza humana (no sentido de uma qualidade inata pura e simplesmente), isto na 

medida em que a dignidade possui também um sentido cultural, sendo fruto do 

trabalho de diversas gerações e da humanidade em seu todo. 

Salienta-se que impedir que um sujeito realize um procedimento, em seu próprio corpo, 

por não possuir concordância de seu cônjuge é uma violação absurda à dignidade. Ora, o Estado 

está, basicamente, pedindo para que outrem decida sobre uma intervenção que somente afetará 

o próprio indivíduo. 

 

2.2.3.1-) Direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos 

 

Prosseguindo, a ANADEP feriu ponto crucial ao deslindamento da questão ao aduzir 

que84: 

a-) “... surgem no cenário mundial discussões acerca de ditos direitos e o 

aperfeiçoamento das legislações. Foi na Conferência Mundiais de Direitos Humanos, em Teerã, 

em 1968, onde surgiu a primeira ideia do que viriam a ser, internacionalmente, os direitos 

reprodutivos [...] ‘Capítulo 16 [...] Os pais têm o direito humano fundamental de determinar 

livremente o número de seus filhos e os intervalos entre seus nascimentos’...”; 

b-) “... necessário esclarecer a diferenciação conceitual entre direitos sexuais e direitos 

reprodutivos [...] Os direitos reprodutivos estão intimamente ligados à sexualidade do ser 

humano, sendo que englobam não somente as funções do aparelho genital ou do processo 

reprodutivo, mas também no direito de cada cidadão buscar o seu próprio prazer [...] o sexo 

entre homens e mulheres não é somente uma necessidade biológica [...] reconhecemos o direito 

de cada cidadão de ter prazer, manter relações sexuais, sem, necessariamente, o intuito de 

reprodução. Sendo assim, podemos claramente separar os direitos reprodutivos dos direitos 

sexuais...”; 

c-) “O planejamento reprodutivo constitui expressão dos direitos fundamentais sociais 

à saúde e à educação e em nada se relaciona com qualquer ação de controle demográfico [...] 

                                                
83 Ibid. 
84 Cf. Nota 13. 
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Pedro Thomé Arruda afirma: ‘...O Estado brasileiro desempenha, na célula social da família, 

um papel interventivo necessário, respeitando pari passu a esfera das liberdades dentro do 

núcleo familiar, conquista histórica e direito fundamental insculpido na Lei Maior (art.5o)’...”. 

Pela mesma trilha enveredou o P.S.B ao asseverar que “É nesse contexto, marcado pela 

evolução dos métodos contraceptivos e pela valorização do planejamento familiar enquanto 

importante direito fundamental, que inclui a opção de não ter filhos, bem como pelo avanço 

do ordenamento jurídico, que passa a enxergar a família não mais como um modelo estanque, 

mas plural e voltado para a realização afetiva e pessoal de seus membros, é que se insere o 

questionamento acerca da constitucionalidade das restrições impostas pela Lei no 9.263/96 à 

realização de cirurgias de esterilização85...”. 

De sua parte, no curso da A.D.I no 5.911/2018-DF, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da 

República deixou consignado que: “O debate não envolve, portanto, os limites de disposição 

do próprio corpo, como aqueles relacionados a temas delicados como o aborto, a eutanásia ou 

o suicídio [...] Tem-se, aqui, conduta expressamente autorizada, aceitando-se que a questão 

relacionada à esterilização diz sobre aspecto relevante do direito de personalidade, a envolver 

as potencialidades reprodutivas do indivíduo [...] As escolhas e a maneira como se conduz em 

relação à própria capacidade biológica de gerar outro indivíduo, distinto dele próprio, compõe 

a própria essência de cada indivíduo86...”. 

Finalmente, pontifica Natália Pasternak87 que direitos 

sexuais e reprodutivos são essenciais não só para garantir o acesso de mulheres e 

meninas à saúde, mas também para estabelecer equidade de gênero. O acesso à 

educação sexual, a métodos anticoncepcionais e ao planejamento familiar foram, 

historicamente, fatores que contribuíram fortemente para o ingresso e manutenção da 

mulher no mercado de trabalho. E também para a diminuição dos abortos ilegais, que 
colocam a saúde da mulher em risco, dos casos de gravidez na adolescência e dos 

casamentos forçados [...] Com a pandemia de COVID-19, muitas dessas conquistas 

ficaram prejudicadas. Mulheres e meninas em diversos países perderam o acesso – 

que em diversos países já era precário – à informação adequada [...] Por esse motivo, 

65 nações assinaram declaração da ONU sobre os direitos reprodutivos da mulher, 

pedindo que países tomem medidas [...] A lista de signatários está em ordem alfabética 

[...] onde deveria estar o Brasil, não há nada [...] Mais uma vez demonstrando o 

conservadorismo religioso do governo [...] A resistência à vacina HPV, estupidamente 

associada, por certas lideranças religiosas, ao início precoce da vida sexual [...] O gado 

obscurantista pode acabar pisoteando, além da floresta, direitos pelos quais nossas 

mães e avós lutaram há décadas. 

A liberdade sobre o corpo e a integridade física possui caráter personalíssimo, somente 

diz respeito ao dono do corpo. Se o dono decidir tatuá-lo, furá-lo, realizar procedimentos 

                                                
85 Cf. Nota 13. 
86 Cf. Nota 78. 
87 PASTERNAK, Natália. in. op. cit., Nota 21. 
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estéticos, ele é quem sofrerá as consequências dos seus atos. Afinal, lembremos que nem ao 

menos a autolesão é considerada crime no Direito Penal. 

Portanto, o mesmo vale para quem decidir realizar uma intervenção cirúrgica para não 

possuir mais filhos. Quem vai passar pelo procedimento, pela recuperação, e pela 

impossibilidade futura de conceber uma prole é o indivíduo, e somente ele tem o poder de 

decidir sobre isso. 

Por tal razão, o artigo 10, §5º, da Lei de Planejamento Familiar, viola os direitos 

humanos. 

 

2.2.4-) Restrição à Liberdade individual 

 

O artigo em pauta limita as decisões pessoais tomadas pelos indivíduos. Afinal, 

constituir uma família requer certo grau de subjetividade, possuindo cada um seu próprio ideal. 

Não pode o Estado impor este ideal, ou mesmo questioná-lo. 

Além disso, seria uma expressa violação à liberdade do indivíduo, principalmente em 

relação aos seus direitos reprodutivos e sexuais. Destaco trecho da ADI 

“... o exercício dos direitos reprodutivos e sexuais e da liberdade sobre o próprio corpo 

tem caráter personalíssimo. Assim, admitir a validade do dispositivo legal aqui 

questionado seria delegar a um terceiro, ainda que cônjuge, a titularidade de tais 

direitos [...] Com efeito, o direito ao próprio corpo, entendido como a expressão física 

da individualidade, só pode ser concebido sob uma lógica de emancipação do sujeito. 

Diante disso, surge um dever geral de abstenção, no sentido de que nem o Estado 

nem terceiros, ainda que cônjuges, podem interferir no exercício dessa liberdade [...] 

Assim, o planejamento familiar não permite ao Estado interferir nos direitos 
reprodutivos e sexuais dos indivíduos, que constituem verdadeiro corolário do 

princípio da dignidade da pessoa humana88...”. 

 

2.2.5-) Princípio da Isonomia 

 

2.2.5.1-) Prejuízo especial para as mulheres 

 

Vale destacar, nesse momento, um questionamento: Quando da anuência do cônjuge, 

não seriam as mulheres as que mais sofreriam com esse requisito? 

Entendo que sim, uma vez que é fato notório que vivemos em uma sociedade machista, 

rodeada de relações abusivas em que o homem entende ser dono da mulher.  

                                                
88 Destaques constam do original. 
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As mulheres fazem parte de uma minoria, que por muito tempo foi marginalizada, e 

tiveram que lutar pelos seus direitos. Como bem expõe Muniz Sodré89  

a noção contemporânea de minoria [...] refere-se à possibilidade de terem voz ativa 

ou intervirem nas instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações de 

classe comprometidas com as diversas modalidades de luta assumidas pela questão 

social. Por isso, são considerados minorias os negros, os homossexuais, as mulheres, 
os povos indígenas, os ambientalistas, os antineoliberalistas, etc. [...] O que move uma 

minoria é o impulso de transformação. 

Como minoria, seria naturalmente mais difícil para uma mulher ter autonomia e 

conseguir o consentimento de seu esposo, mesmo que o mesmo seja contrário, do que o oposto. 

Ademais, as mulheres são as que mais sofreriam com uma gravidez indesejada, já que 

são elas que carregam, por nove meses, o bebê em seu ventre, sofrendo com alterações 

hormonais e corporais, além de passarem pelo trabalho de parto, amamentação e, muitas das 

vezes, depressão pós parto. 

Deve-se, pois, analisar se o dispositivo legal fere o princípio da isonomia, previsto no 

artigo 5º, I, Constituição Federal de 1988. 

 

2.2.5.2-) Entroncamento com o direito ao planejamento familiar 

 

De conseguinte, o artigo 10, § 5o, da Lei no 9.263/96 deve ser lido através das lentes do 

cânone da isonomia, que apregoa o tratamento desigual aos desiguais como uma forma de 

igualação jurídica. 

Nesse tom, no curso da A.D.I no 5.097/2014-DF, assentou o Exmo. Sr. Procurador-Geral 

da República que90: 

“Considerando as históricas e multifacetadas discriminações contra a mulher nos mais 

diversos setores sociais, parece certo concluir que será ela também a mais cerceada em sua 

autodeterminação e na capacidade de exercer o direito constitucional ao planejamento familiar, 

                                                
89 SODRÉ, Muniz. “Por um conceito de minoria”. Texto disponível no seguinte sítio da internet, 

consultado em 06 de julho de 2021: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523

198785=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Sign

ature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-

Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-

e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z

5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBR

RG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-

logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. 

. 
90 Cf. Nota 4. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56267866/10._SODRE__Muniz._Por_um_conceito_de_minoria.pdf?1523198785=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOR_UM_CONCEITO_DE_MINORIA.pdf&Expires=1625596397&Signature=Up~WB-IAw8Uu1vpIUsQSN4u7Ug0PmtxpYFaSpnxub5NbJm5FtPZAywRIzNLfdqNFILRDs-Iu7jod8AMpnuneb0U4BlLtYy5njODPWTtQFtXY63Ob-e4uWaf~HKnkV7f9VmJ8BHiXMS8B~e3EJ5uR3WJ1HycdLxF~6PZZa9T3LAOeFQwCP9H908URGIFXm~Z5WJkwHQgWYHMGbv4ZrdOPaZhBWPYae~W3oqTRHkxCLvnGEqbd0Pb7DDrEm62LWnPtBKE2SKccaBRRG-k7Cm577u0EfrxOBnZsAoV-logEFWWEzxhm81gEdHkp2UNhgBdRaCHVflfAP9JUJ55DGhaynA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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caso prevaleça a interpretação de que só poderia realizar esterilização com anuência do parceiro. 

Consequência disso serão centenas de milhares de gravidezes indesejadas, com todos os seus 

efeitos nefastos, inclusive do ponto de vista sanitário...” 

Não foram, as mulheres, consideradas desiguais, hipossuficientes, quando da elaboração 

de tal artigo. Logo, isso pode, na prática, gerar um grande desequilíbrio, tendo elas que 

ultrapassar mais esse obstáculo, de vencer ideais machistas, a fim de conseguir realizar um 

procedimento que deseja, e planejar a família da forma que entender melhor. 

Data venia, a necessidade de consentimento expresso do homem para que a mulher, 

senhora única de seu próprio corpo, leve a cabo o procedimento de laqueadura tubária vai de 

encontro ao Princípio da Isonomia. 

 

2.2.6-) Autonomia da vontade 

 

2.2.6.1-) Direito de Família Mínimo 

 

Quanto ao valor da autonomia da vontade, ensinam Gerson Luiz Carlos Branco e José 

Alberto Marques Moreira91: 

“Trata-se de descobrir qual é a ‘competência’ atribuída aos particulares e o grau de 

eficácia daqueles atos que são destinados à autorregulamentação, em um contexto do 

que foi chamado de Direito de Família mínimo...”. 

 

2.2.6.2-) Aplicação à província dos direitos extrapatrimoniais 

 

E, mais à frente, assentam Gerson Luiz Carlos Branco e José Alberto Marques 

Moreira92: 

No Direito de Família, era abundante a incidência de normas cogentes, com poucas 

hipóteses de permissão da autonomia privada pelos integrantes da família. Era na 

seara patrimonial, isto é, quando da estipulação do regime matrimonial, que ocorria 

maior liberdade, o que reforçava a correspondência da autonomia privada com a 

autonomia da vontade [...] A transformação ocorrida nas relações sociais no curso 

do século XX, o Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio, a emancipação 

feminina e, fundamentalmente, a Constituição Federal de 1988 alteraram esse 

cenário [...] A autonomia privada perdeu a sua conotação exclusivamente 

patrimonial com a incidência de direitos fundamentais nas relações privadas, 

passando a ser aplicada igualmente nas relações extrapatrimoniais, como as do 

âmbito do Direito de Família. 

                                                
91 BRANCO, Gerson Luiz Carlos e MOREIRA, José Alberto Marques. in. op. cit., Nota 34. 
92 BRANCO, Gerson Luiz Carlos e MOREIRA, José Alberto Marques. in. op. cit., Nota 34. 
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2.2.6.3-) Particular hipótese da hipossuficiência 

 

No que tange à hipótese de hipossuficiência, leciona o ínclito Professor Daniel 

Sarmento93: 

considerando a noção de pessoa subjacente à ordem constitucional brasileira, é fácil 

inferir que a proteção da autonomia privada, em cada caso, não pode prescindir de 

considerações a propósito das condições efetivas de liberdade do sujeito de direito 

no mundo da vida. Até que ponto um ato aparentemente livre de um particular 

hipossuficiente, numa relação travada com outro mais poderoso, é o resultado da 

sua autodeterminação, ou se trata do produto de constrangimentos externos, de 

origem econômica e social, aos quais o Direito não pode permanecer indiferente? 

Questões como essa não devem ser negligenciadas pelo intérprete, sobretudo no 

âmbito de uma sociedade tão injusta e desigual como a brasileira. 

 

2.2.6.4-) Interpretação de “... livre decisão do casal...” 

 

No curso da A.D.I no 5.911/2018-D.F, aduziu o Exmo. Sr. Procurador-Geral da 

República: “Ainda que seja desejável um acordo de vontades como sociedade conjugal, não se 

justifica, sob pretexto de proteção à unidade familiar, a sobreposição do parâmetro legal sobre 

o direito individual de seus integrantes de tomar suas próprias decisões no seio dessa relação 

[...] O termo ‘livre decisão do casal’ do art. 226 da Constituição não autoriza interpretação que 

conduza à subtração de decisão reprodutiva de qualquer dos cônjuges. O preceito, pelo 

contrário, visa a promover a plena liberdade no planejamento familiar, como direito passível de 

ser contraposto ao Estado, sem a pretensão de reger a relação conjugal ou de vincular a vontade 

de um cônjuge à do outro [...] A esfera de liberdade do casal serve para se opor a eventual 

arbitrariedade do Estado que lhe queira impor determinado modo de agir, mas não para se ter 

as vontades individuais anuladas...”. 

 

2.2.6.5-) Entroncamento com o direito ao planejamento familiar 

 

Autonomia privada e planejamento familiar se implicam mutuamente. 

Decerto, o Supremo Tribunal Federal - ao apreciar, em sede de controle concentrado, a 

constitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, dita “Lei de 

Biossegurança” – deixou assentado que94: 

V – OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE, AO 
PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por uma 

                                                
93 Citado no item 76 da A.D.I no 5.911/2018-DF, Nota 13. Destaques constam do original. 
94 Confrontar a manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, exarada nos autos da A.D.I no 

5.097/2014-DF, Nota 4. 
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descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade individual que a 

própria Constituição rotula como ‘direito ao planejamento familiar’, fundamentado 

este nos princípios igualmente constitucionais da ‘dignidade da pessoa humana’ e da 

‘paternidade responsável’. A conjugação constitucional da laicidade do Estado e do 

primado da autonomia da vontade privada, nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa. 

Assim sendo, caso um dos cônjuges não concorde com a decisão do outro de realizar 

esterilização, e não possuir mais filhos, a solução mais simples, e compatível com as garantias 

constitucionais de dignidade e liberdade, é a de que eles ponham fim à relação familiar. Seria 

uma solução que caberia ao casal, em sua esfera privada.  

Não seria razoável ou proporcional a imposição de uma gravidez não desejada por um 

dos membros do relacionamento, principalmente porque ter um filho é uma decisão 

permanente, haja vista os deveres e sacrifícios gerados, que duram toda uma vida. 

Isto posto, o Estado deveria deixar os particulares resolverem seus conflitos da forma 

que esses acharem melhor, sem interferências. Não é o seu papel tentar amenizar situações 

desagradáveis que possam ocorrer na vida privada dos indivíduos. 

 

3-) PLANEJAMENTO FAMILIAR E ABORTO 

 

Alfim, importa desfazer um baralhamento conceitual. 

Com efeito95: 

Abortos podem compor o planejamento familiar, em certos sistemas jurídicos. Em 

virtude de adequado planejamento familiar, contudo, na verdade evitam-se 

abortamentos, em lugar de os estimular. De acordo com levantamento da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), métodos de contracepção apresentam claros benefícios à 

saúde, uma vez que a prevenção de gravidezes indesejadas resulta na diminuição de 

mortalidade e morbidade materna e infantil [...] Na estimativa da OMS, fornecer 

acesso desses métodos a mulheres em países em desenvolvimento – como o Brasil – 

que atualmente deles não dispõem poderia prevenir cerca de 54 milhões de gravidezes 

indesejadas, 26 milhões de abortos (dos quais 16 milhões de abortos inseguros) e 7 

milhões de abortos espontâneos. Também preveniria cerca de 79 mil mortes maternas 

e 1,1 milhão de mortes infantis ao ano. Os benefícios seriam principalmente para 

adolescentes do sexo feminino, que se expõem a risco de complicações médicas 
associadas à gravidez e que são frequentemente forçadas a comprometer sua educação 

e vida profissional, o que pode gerar empobrecimento e desenvolvimento educacional 

deficiente. 

Sobre esse ponto, Paulo Affonso Leme Machado, Maria Regina Machado Perrotti e 

Marcos Antônio Perrotti – outrossim citados pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, 

no curso da A.D.I no 5.097/2014-DF – aduziram que96: 

A regulação da fecundidade, como o seu próprio conceito revela, pode evitar a 

gravidez, mas não tem por finalidade interrompê-la. O planejamento familiar, na 

                                                
95 Trecho constante da douta manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da 

A.D.I no 5.097/2014-DF, Nota 4. 
96 Excerto constante da douta manifestação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no curso da 

A.D.I no 5.097/2014-DF, Nota 4. 
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legislação brasileira, não tem nenhum objetivo de praticar ou apoiar a prática do 

aborto, mas procura que as vidas concebidas encontrem lares e famílias aptas a 

desenvolvê-las econômica e espiritualmente [...] procura que as vidas concebidas 

encontrem lares e famílias aptas a desenvolvê-las econômica e espiritualmente. 

Concluindo, a facilitação da esterilização diminuiria a incidência de abortos na 

sociedade, uma vez que seria evitada uma gravidez indesejada. Ou seja, mais do que tudo, 

garantir a possibilidade de cirurgia de laqueadura/vasectomia é uma questão de saúde pública. 

 

4-) REVOGAÇÃO DO ARTIGO 10, § 5O, E DO ARTIGO 15 DA LEI NO 9.263/96 

 

4.1-) INTRODUÇÃO 

 

Abro, aqui, brevíssimo espaço para expender uma tese jurídica bem mais simples do 

que a precedente, a saber, a da revogação, por Lei posterior, do artigo 10, § 5o, e do artigo 15, 

ambos da Lei no 9.263/96. 

Decerto, a aplicação pura e simples dessa tese traria consigo a nódoa da admissão de 

conformidade desses preceptivos legais de 1996 a 2006. E isso encontra muitas resistências 

entre os operadores jurídicos. 

Por outro lado, é forçoso convir que, para casos mais recentes, essa tese jurídica pode 

prosperar – e justamente pela singeleza de seus argumentos. 

Expô-la-ei a seguir. 

 

4.2-) ESTATUIÇÕES DA “LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR” 

 

Principiando, calha relembrar os preceitos em xeque. 

Ante a rejeição do veto aposto pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República, 

prescreve o artigo 10, § 5o, da Lei no 9.263/96, in verbis: “Art. 10 - Somente é permitida a 

esterilização voluntária nas seguintes situações: I- em homens e mulheres com capacidade civil 

plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos, desde que 

observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, 

período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da 

fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a 

esterilização precoce; [...] II- risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 

testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos [...] § 5o – Na vigência de 
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sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os 

cônjuges...”. 

E, veiculando norma de natureza penal, prescreve o artigo 15 da “Lei do Planejamento 

Familiar”, ipsis litteris: “Art. 15 - Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o 

estabelecido no art. 10 desta Lei. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional) [...] Pena 

- reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave...”. 

 

4.3-) “LEI MARIA DA PENHA” 

 

De seu turno, em direção diametralmente oposta, reza o artigo 7o, inciso III, da Lei 

11.340, de 07 de agosto de 2006 – conhecida como “Lei Maria da Penha” – in verbis: “Art. 7o 

- São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] III - a violência 

sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 

de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 

induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos...”. (g/n) 

 

4.4-) ANTINOMIA APARENTE ENTRE AS REGRAS 

 

Ora, salta aos olhos uma aparente antinomia entre o prescrito pela “Lei de Planejamento 

Familiar” – editada em 1996 – e o veiculado pela “Lei Maria da Penha”, editada em 2006. 

Esse desencontro normativo não passou impercebido ao Partido Socialista Brasileiro – 

P.S.B -, que, na peça inaugural da A.D.I no 5.911/2018-DF, escreveu que97: 

a-) “... embora a exigência do consentimento aplique-se tanto para o homem como para 

a mulher, o que pressupõe igualdade formal da norma, a leitura não pode ser feita de forma 

descontextualizada, sem considerar o descomunal desequilíbrio nas relações de poder entre 

homens e mulheres na sociedade [...] Nesse ponto, importante destacar uma escancarada 

contradição do ordenamento jurídico. A Lei Maria da Penha, importante marco normativo na 

luta por igualdade de gênero, estabeleceu que aquele que impede a utilização de método 

contraceptivo pratica violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7o, inciso III, da Lei 

                                                
97 Cf. Nota 13. 
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no 11.340/06). Assim, a norma ora questionada, ao impor a referida restrição, representa 

verdadeira violação da ratio da Lei no 11.340/06, cuja preocupação era justamente a de 

resguardar a autonomia e a liberdade da mulher no que toca aos seus direitos reprodutivos98...”; 

b-) “... o art. 7o, III, da Lei Maria da Penha prevê como forma de violência doméstica e 

familiar o ato de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo [...] O dispositivo 

foi certamente um grande passo no sentido de se reconhecer à mulher a liberdade de exercitar 

seus direitos sexuais e reprodutivos, cujo âmbito de proteção comporta a opção por não ter 

filhos, bem como de exercitar sua sexualidade sem a possibilidade da gravidez indesejada [...] 

Ora, como pode então o ordenamento jurídico reconhecer que o impedimento ao uso de método 

contraceptivo é uma violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, exigir que a mulher obtenha 

do cônjuge a concordância à realização de procedimento de laqueadura?99...”; 

c-) “Trata-se de uma clara contradição que corrobora a grave inconstitucionalidade que 

eiva o art. 10, § 5o da Lei no 9.263/96. Dessa forma, a presente ação direta busca fazer prevalecer 

o direito da mulher de decidir livremente sobre o seu corpo e sua sexualidade...”. 

 

4.5-) LEX POSTERIORI DEROGAT PRIORI 

 

Essa aparente antinomia entre as preditas regras é solvida pelo critério encartado no 

artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, in verbis: “A Lei posterior 

revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 

regule inteiramente a matéria de que tratava a Lei anterior...”. 

Particularizando, o artigo 7o, inciso III, da “Lei Maria da Penha” – editada em 2006 – é, 

às escâncaras, material e logicamente incompatível com o artigo 10, § 5o, e com o artigo 15 da 

“Lei de Planejamento Familiar” – editada anteriormente, em 1996. De conseguinte, estes foram 

revogados por aquele. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Destaques constam do original. 
99 Destaques constam do original. 
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CONCLUSÃO 

Findo essa monografia afirmando que, com base em todo o exposto, verifica-se a 

necessidade de declaração de inconstitucionalidade do artigo 10, §5º, da Lei de Planejamento 

Familiar, uma vez que sua vigência afronta a Constituição e seus principais princípios. 

Enquanto esta norma vigorar, os seus efeitos seguirão afetando milhares de indivíduos, 

principalmente mulheres, que desejam realizar uma cirurgia de esterilização como forma de 

planejamento familiar, porém, encontram óbices na letra da lei, como o consentimento do 

cônjuge. 

As mulheres são as que mais sofrem com a regra do consentimento do cônjuge, frente à 

sociedade machista e patriarcal que vivemos. É notório a quantidade de relacionamentos 

abusivos, nos quais o homem se entende dono da mulher, que existem no Brasil e no mundo. 

Logo, evidente que, na prática, a regra do consentimento não valerá de forma igualitária para 

homens e mulheres e, por consequência, muitas mulheres acabarão passando por todo o 

processo de gravidez, mudança hormonal, parto, sem vontade alguma. 

Se o planejamento familiar é de livre escolha, não pode o Estado dificultar a opção de 

quem não deseja ter mais filhos, ou não deseja tê-los em momento algum, sob pena de afetar a 

sua liberdade individual. O aumento da burocracia para realizar tal procedimento impõe um 

risco desnecessário e irrazoável de uma gravidez acidental, indesejada, haja vista que os demais 

métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Ter um filho é uma mudança radical e 

permanente na vida das pessoas, e, portanto, não pode ser uma situação imposta. 

A solução mais razoável e proporcional, no caso de cônjuges discordarem sobre a 

cirurgia de esterilização, seria a separação, ou divórcio, dentro da esfera privada do casal. O 

Estado não tem interesse nem obrigação de tentar evitar conflitos conjugais, mas tem obrigação 

de garantir o respeito às garantias e aos direitos individuais.  

Se o artigo 10 da Lei 9263/96 deve ser considerado inconstitucional, mais razão seria a 

inconstitucionalidade do artigo 15 da mesma lei, que tipifica a realização da 

vasectomia/laqueadura sem seguir os conformes do artigo 10. Não só o indivíduo seria punido 

com a imposição de uma condição que não deseja, qual seja, o risco de uma gravidez, como 

também poderia ser preso caso, por exemplo, realizasse uma laqueadura sem o consentimento 

de seu cônjuge.  
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