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RESUMO 

 

Este trabalho se trata de uma análise do caso em que o Poder Judiciário determinou que um 

município do interior do Estado de São Paulo realizasse cirurgia de esterilização em uma mulher 

em situação de vulnerabilidade social, de forma compulsória. O objetivo foi demonstrar quais 

os pensamentos que fizeram com que as autoridades envolvidas se sentissem legitimadas a 

decidir pelo destino do aparelho reprodutivo e do planejamento familiar da paciente do caso. 

Em um primeiro momento é feita a análise dos direitos reprodutivos femininos, buscando 

demonstrar de que forma eles foram desrespeitados no caso concreto; bem como sua 

desumanização decorrente do contexto de miséria e marginalização em que vivia. Para isso, nos 

capítulos que seguem serão abordadas questões como o controle dos corpos femininos como 

forma de limitação às liberdades de escolha às mulheres e de que maneira o caso pode ser 

identificado como uma forma de eugenia social, voltada para a criminalização das populações 

mais pobres. 

 

Palavras-chave: Criminalização da miséria. Direitos humanos femininos. Direitos 

reprodutivos. Direitos humanos femininos.  
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ABSTRACT 

 

This work is an analysis of the case in which the Judiciary determined that a municipality in the 

interior of the State of São Paulo performed sterilization surgery on a woman in a situation of 

social vulnerability, in a compulsory manner. The objective was to demonstrate the thoughts 

that made the authorities involved feel entitled to decide on the fate of the reproductive 

apparatus and the family planning of the patient in the case. At first, the analysis of the feminine 

reproductive rights is made, trying to demonstrate how they were disrespected in the concrete 

case; as well as its dehumanization resulting from the context of misery and marginalization in 

which it lived. To this end, the following chapters will address issues such as the control of 

women's bodies as a way of limiting women's freedom of choice and how the case can be 

identified as a form of social eugenics, aimed at criminalizing the poorest populations. 

 

Keywords: Compulsory sterilization. Criminalization of misery. Female human rights. 

Reproductive rights.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em outubro de 2017 a Justiça brasileira decidiu por obrigar o Município de Mococa-SP 

a realizar o procedimento cirúrgico de esterilização compulsória em uma mulher em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica. Essa decisão decorreu de um processo judicial iniciado por 

uma Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contendo 

pedido de antecipação de tutela devido aos riscos que uma nova gravidez indesejada poderia 

causar. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que, apesar de afirmar que os prejuízos iminentes 

teriam relação com a saúde de uma pessoa hipossuficiente, os órgãos judiciais preocuparam-se 

com o ônus social que aquela mulher e sua futura prole poderiam causar. 

Para tanto, é crucial apontar os contextos socioeconômicos que influenciaram as 

posturas adotadas pelo Promotor de Justiça e pelo Juiz da causa. 

Esses contextos englobam as diferenças de gênero nos que diz respeito aos papéis 

assumidos por homens e mulheres na sociedade. Enquanto os primeiros ocupam uma posição 

de superioridade e liberdade de suas escolhas pessoais, as segundas vivem uma repressão 

cultural histórica e o controle do corpo da requerida no processo em comento traduz a 

desigualdade contra a qual as mulheres ainda lutam todos os dias. 

Fator agravante ao caso, diz respeito à posição social ocupada por ela na sociedade. O 

polo passivo da ação foi ocupado por uma mulher que vive em situação de vulnerabilidade 

social e com problemas psíquicos decorrentes do alcoolismo, sendo que a maior parte de sua 

renda mensal era composta por auxílios governamentais. 

Diante disso, a decisão judicial dando provimento ao pedido da ação reproduz uma 

postura eugênica, que busca eliminar os problemas sociais pelo controle da vida daqueles que 

não se enquadram num comportamento considerado adequado à sociedade. A discriminação na 

atuação das autoridades consiste tanto no desrespeito à vontade da mulher em relação a seu 

próprio corpo e a seus direitos de reprodução, bem como à criminalização daqueles que vivem 

em condição de miséria, ao passo que impedir sua reprodução foi visto como a solução para 

que a paciente e sua família deixassem de representar um ônus social. 

Afinal, se a preocupação dos envolvidos era de fato com o estado de saúde da paciente, 

porque o objeto da ação foi sua esterilização? Além disso, se houvesse indícios de preocupação 

com as condições nas quais futuros filhos nasceriam, por qual motivo apenas a mulher foi 

submetida a este processo, porque os pais das crianças não o foram? 
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Outro questionamento passível de ser levantado diz respeito à existência de diversas 

ilegalidades durante o processo, as quais permitiram a violação de direitos humanos 

fundamentais da mulher, que a reduziram a um objeto que pode ser maleado por aqueles que 

deveriam proteger e garantir a defesa de seus direitos e interesses pessoais. 

Com efeito, o objetivo final do trabalho inclui uma análise acerca do Poder Judiciário 

enquanto superego da sociedade, uma vez que no caso em questão assumiu posicionamentos 

sociais de penalização da pobreza e punição da mulher pelos comportamentos inapropriados, 

legitimando a si próprio, em nome de toda a sociedade, por meio de uma ação coletiva, a 

desrespeitos princípios e preceitos constitucionais, bem como os direitos humanos de uma 

cidadã1. 

O interesse pelo tema surgiu da leitura de uma reportagem da Folha de São Paulo 

denunciando o caso, que resultou no desastre da mutilação de um ser humano que passou a ser 

visto como culpado pela própria condição e também dos que viviam a sua volta (seus filhos e a 

sociedade, obrigada a arcar com tudo). Sua contemporaneidade é fator ainda mais alarmante, 

haja vista que o Brasil é representado por um Estado Democrático de Direitos, cuja Carta 

Constitucional vigente desde 1988, é conhecida pela valorização da cidadania e da dignidade 

da pessoa humana. 

Tomar conhecimento do caso a ser apresentado no item seguinte e não manifestar 

sentimento de revolta e indignação é quase impossível quando se dá a devida importância à 

proteção do ser humano, independentemente de qualquer problema que ela possa representar à 

sociedade. É importante destacar, ainda, que a identificação desse problema não poderia 

condenar um indivíduo, mas deveria incluir o reconhecimento da responsabilidade social de um 

Estado que por muitas vezes abandona a população carente economicamente, e, na insurgência 

das consequências por este abandono, opta por coagi-las, controla-las de forma autoritária e 

abusiva, reduzindo sua humanidade. 

Por fim, vale mencionar que o trabalho não possui o intuito de identificar os envolvidos 

no caso, mas apenas analisar a realidade presente por trás do processo e dos resultados 

produzidos por ele. 

 

 

 

                                            
1 O objetivo final deste trabalho não pôde ser atingido porque a orientanda sofreu um assalto no qual foram levados 

boa parte dos arquivos do trabalho inicial, seja original, seja backup, tendo restado um intervalo de tempo reduzido 

para refazer o conteúdo perdido, bem como atingir seu objetivo final.  
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1 O CASO MOCOCA 

 

Em 5 de outubro de 2017 o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mococa, nos autos do 

processo judicial n.º 1001521-57.2017.8.26.0360 (2017), referente a uma Ação Civil Pública 

(ACP) movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPESP) para compelir o 

Município de Mococa, localizado no interior do Estado, a realizar procedimento cirúrgico de 

laqueadura tubária em uma mulher pobre em situação de vulnerabilidade social; de forma 

compulsória. 

O caso ganhou repercussão em 2018, a partir de denúncia feita pelo colunista do jornal 

Folha de São Paulo, Oscar Vilhena Vieira, segundo o qual a atuação do Poder Público teria 

acontecido à margem da legalidade (VIEIRA, 2018). Isto porque, além de se tratar da realização 

de uma cirurgia de laqueadura de forma compulsória, a mesma se deu através de uma Ação 

Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, sob pena de imposição de multa diária pela 

mora do município em cumpri-la. 

O procedimento ministerial consistiu na realização de um procedimento cirúrgico de 

esterilização irreversível, com urgência, sem que fosse levada em consideração a vontade 

daquela mulher, assim como deixa claro na seguinte manifestação: 

 

Ora, em se tratando de ação que visa à realização de cirurgia de esterilização 

compulsória, a resistência da requerida ela esperada, motivo pelo qual foi 

pleiteado pelo Ministério Público e determinada liminarmente a realização de 

cirurgia de laqueadura, a qual deve ser feita mesmo contra a vontade da 

requerida. Caso contrário, nem seria necessário o ajuizamento de ação 

judicial. (MOCOCA, 2017, p. 51) (grifos do autor) 

 

Além disso, quando da procedência dos pedidos do MP, a requerida encontrava-se 

grávida, e o juízo acabou por determinar não só que fosse executado de forma compulsória, 

mas também logo após que fosse realizado o parto. 

 

“Ante o exposto e por tudo mais que consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, extinguindo o efeito com resolução do mérito e com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município a realizar 

a laqueadura, objeto dos autos, assim que ocorrer o parto da requerida _____________ 

[a paciente], sob pena de multa diária no valor de R$ 1000,00 (mil reais), limitada ao 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (MOCOCA, 2017, p. 102) 
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O Município de Mococa interpôs recurso de apelação, o qual teve acórdão proferido no 

seguinte sentido: “(...) extinguir o processo, com resolução do mérito, rejeitando-se o pedido, 

na forma do art. 487, I do CPC/2015” (TJSP, 2018, p. 31), diante das várias ilegalidades 

constatadas no decorrer da demanda judicial. 

Contudo, quando da anulação do feito em sede de segunda instância, a cirurgia já havia 

sido realizada pela municipalidade, e a requerida já se encontrava esterilizada de forma 

permanente e irreversível.   

O Presidente o Instituto de Garantias Penais (IGP), Taciano Figueiredo, afirmou que o 

caso se tratou de uma “ultrajante violação de direitos e garantias fundamentais de –necessário 

atentar para o que a pobreza dificultou perceber – uma cidadã brasileira” (MIGALHAS, 2018). 

Classificou o ocorrido, ainda, como uma forma de esterilização eugênica, através da qual se 

transformou uma mulher pobre e marginalizada em um objeto processual, ao passo em que se 

decidiu pelo seu direito ou não de gerar novas vidas. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o caso, de acordo com as informações 

extraídas do processo e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(TJSP), sem contudo, realizar a identificação dos envolvidos na causa, uma vez que o objetivo 

do trabalho não é o de se realizar denúncia a respeito do ocorrido, mas sim se fazer análise das 

questões que influenciam na atuação do Poder Judiciário na forma que se deu, repleta de 

ilegalidades e em confronto com uma série de direitos fundamentais, base da Constituição da 

República de 1988, e que serão explicitadas ao longo deste item. 

O caso em questão foi apreciado pelo TJSP, e inicialmente não se obteve o acesso à 

integra das peças processuais. No entanto, durante as pesquisas para realização deste trabalho 

foi possível encontra-las em sua íntegra em um site de notícias2. Sendo assim, as análises feitas 

decorrem dos documentos originais que foram apresentados em juízo. 

Importante mencionar que o presente do trabalho não pretende identificar a mulher 

vitimada pela atuação do Judiciário, tampouco as autoridades envolvidas, vez que não faz parte 

do objetivo a realização de uma denúncia sobre o ocorrido, mas sim uma análise das razões 

pelas quais casos como este acontecem, de acordo com suas perspectivas mais marcantes a 

partir da violação dos direitos fundamentais. 

                                            
2 Foi possível o acesso ao processo em sua íntegra na seguinte fonte: 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI281580,51045-

TJSP+reverte+decisao+que+mandou+esterilizar+mulher+compulsoriamente. Acesso em 10 set. 2018. 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI281580,51045-TJSP+reverte+decisao+que+mandou+esterilizar+mulher+compulsoriamente
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI281580,51045-TJSP+reverte+decisao+que+mandou+esterilizar+mulher+compulsoriamente
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Nos seguintes itens, serão apresentadas a atual situação legislativa acerca da realização 

de procedimento de esterilização feminina e quais os objetivos de sua elaboração, e, em seguida, 

serão elencadas as ilegalidades presentes no processo. 

 

1.1 A mulher esterilizada e as ilegalidades do processo 

 

Para se compreender a fundo a problematização que será feita neste trabalho, mister se 

faz demonstrar como o Poder Público que atuou no caso enxergou a mulher em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e de que forma as condições dela influenciaram nos pedidos 

feitos pelo Ministério Público, e deferidos pelo juízo da causa. 

Em primeiro lugar, ao se analisar a inicial do MPESP, nota-se que os pedidos foram 

feitos através de uma Ação Civil Pública, instrumento processual utilizado na tutela de direitos 

difusos e coletivos e para responsabilizar os culpados por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 

dentre outros interesses de cunho difuso ou coletivo, conforme expões o artigo 1º, da Lei de 

Ação Civil Pública. 

O Promotor de Justiça responsável pela causa ajuizou a ação tendo como fundamento 

básico a tutela de direito individual indisponível de pessoa hipossuficiente. Segundo ele, a 

mulher que configurou o polo passivo da demanda, estaria em sério risco devido ao consumo 

abusivo de bebida alcóolica, invocando precedente oriundo de decisão proferida na Apelação 

n.º 0000283-60.2014.8.26.00253, cujo teor versa sobre internação compulsória de pessoa 

hipossuficiente, bem como o disposto no art. 127, caput, da Constituição da República, que 

assim aduz: “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais disponíveis.”.  

                                            
3APELAÇÕES - Ação cautelar inominada - Internação involuntária Pessoa hipossuficiente e portadora de 

dependência química"(CID F 10.3) Internação prescrita por médico - Direito fundamental a tratamento de 

drogadição, inclusa a internação compulsória - Aplicação dos arts. 1º , III , e 6º da CF Legitimidade ativa do 

Ministério - Princípio da isonomia não violado - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Tese 

afastada - Mantida a r. sentença - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação. 1. O Ministério Público tem 

legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública destinada à tutela individual de direito fundamental 

indisponível (arts. 127 c.c. 129 , III , ambos da CF ), em favor de pessoa hipossuficiente, e essa legitimidade de 

raiz constitucional, para idoso, ainda conta com amparo legal (arts. 15 , 74 e 79 do Estatuto do Idoso ). 2. Os 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º , III , da CF ) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral 

(art. 6º da CF ) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, tratamento necessitado, 

em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF ). 3. Havendo 

direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo 

existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias 

e de aplicação da teoria da reserva do possível. (TJSP, 2015) 
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Conforme os argumentos constantes na inicial, seria necessária a intervenção do 

Ministério Público para forçar o Município a conceder a ela os tratamentos necessários para a 

integridade de saúde. Segundo o membro do Parquet, por ser usuária contumaz de bebidas 

alcóolicas, que não aderiu aos tratamentos que lhe foram impostos por decisão judicial proferida 

nos autos do processo n.º 1002667-70.2016.8.26.03604, aquela mulher seria um risco a sua 

própria integridade e à integridade de sua família. 

Conforme relatório do Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

(CREAS), a demandada na ação em comento é uma mulher pobre em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, mãe de cinco filhos, vítima de violência doméstica por parte 

de seu companheiro, pai de seus filhos menores e afastada de sua família devido ao alcoolismo. 

Além disso, ela e sua família viviam de auxílios de programas sociais do Estado, como o Bolsa 

Família e o Programa Aluguel Social. 

 

Através do estudo social elaborado, constatamos que o contexto dessa família 

é permeado por dificuldades financeiras, sobrevivendo principalmente de 

auxílio dos Programas Sociais, falta de apoio do genitor dos filhos, relação 

conjugal com agressões físicas por parte do genitor, alcoolismo por parte dos 

genitores e a não adesão ao tratamento indicado. Além dessas questões, existe 

problema escolar dos filhos, que apresentaram frequência irregular na escola 

no mês de agosto, conforme relatório do CREAS (MOCOCA, 2016, p. 1151). 

Em contato com a rede de serviços que realizam o atendimento a esta família 

e pelos relatórios enviados, todos são favoráveis ao acolhimento das crianças, 

tendo em vista que diante da situação de alcoolismo que a genitora se encontra, 

ela não está conseguindo desempenhar suas funções maternas devidamente, 

colocando os filhos em situação de vulnerabilidade, tendo uma piora 

significativa na situação familiar. 

Além do contexto citado acima, foi solicitado pelo médico psiquiatra a 

internação compulsória de [a paciente] (MOCOCA, 2016, p. 1160), tendo em 

vista que ela não adere ao tratamento ambulatorial, havendo uma regressão 

significativa no quadro, colocando não somente sua vida em risco como 

também de seus filhos (MOCOCA, 2016, p. 1159). 

Cabe informar que foram efetuadas várias tentativas para que o acolhimento 

não ocorresse, tentando preservar os vínculos familiares, mas diante dos dados 

coletados, entendemos que tal medida de proteção se faz necessária nesse 

momento. (MOCOCA, 2017, p. 15) 

 

Acrescentou-se o fato de que a paciente e seu companheiro já haviam perdido a guarda 

de seus filhos mais novos, que foram recolhidos em abrigo municipal por que o comportamento 

dos pais os colocava em situação de risco.  

                                            
4 Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Mococa, para a realização de tratamento de dependência 

química da paciente da Ação Civil Pública em análise neste trabalho. 
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Foi diante desse cenário que o Promotor de Justiça decidiu intervir na tutela de direito 

individual à saúde dessa mulher, sob a seguinte justificativa: 

 

(...) a requerida, pessoa hipossuficiente, faz uso abusivo de drogas e já possui 

cinco filhos. Ao fazer uso contumaz de tais substâncias, levar uma vida 

desregrada, sem sequer possuir residência fixa e apresentar comportamento de 

risco, é maior a possibilidade de a requerida contrair doenças venéreas e ter 

nova gestação indesejada, aumentando a sua prole de forma irresponsável e 

não planejada. (MOCOCA, 2017, p. 4-5) 

  

Fato curioso é que, apesar de apresentar como fundamento de sua ação a tutela de direito 

individual à saúde daquela mulher, a inicial tem como principal pedido à realização de 

procedimento cirúrgico de laqueadura tubária, utilizado para a esterilização feminina. No caso 

em tela, os pedidos do Promotor deixam claro que a finalidade da ACP movida por ele foi 

impedir que a requerida pudesse engravidar novamente e não o seu tratamento psíquico 

decorrente do alcoolismo. 

A causa dos riscos à saúde dessa mulher e de sua família é o consumo de bebidas 

alcóolicas, que a levam a um comportamento desregrado, então porque a atuação do Ministério 

Público se deu com a finalidade de se promover sua esterilização? De que forma a cirurgia de 

laqueadura poderia solucionar as questões levantadas pelo próprio Parquet quando da 

exposição de seus motivos? 

Essas problematizações irão permear a linha argumentativa desse trabalho conforme 

será demonstrado ao longo deste capítulo, a atuação do MP no processo em análise, apesar de 

ter sido justificada pela preocupação com a saúde da requerida, em verdade, tratou-se de 

verdadeiro preconceito social, ao passo em que as condições socioeconômicas daquela mulher 

e sua família representam, para alguns, um ônus que não deveria ser pago pela sociedade. 

Vê-se, pois, que a autoridade ministerial lançou mão de instrumento processual que, 

segundo prevê a Lei de Ação Civil Pública, deve ser utilizado para a responsabilização por 

danos ao patrimônio público, para submeter a requerida a um procedimento que levou a sua 

esterilização compulsória.  

Segundo o Desembargador Leonel Costa, que proferiu voto a favor da nulidade do 

processo em análise, o MPESP e o Juízo tomaram uma postura em prol da esterilização 

eugênica5, a qual será melhor abordada no capítulo 2 do presente trabalho. Diante disso, o 

mesmo desembargador afirmou ser duvidosa a tese apresentada pelo Ministério Público no 

                                            
5 Vide item 2.3 do capítulo 2. 
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sentido de que a esterilização em comento teria sido para a proteção de direitos daquela mulher, 

ainda mais quando se analisa as questões processuais que envolveram o ato do Judiciário6. Isto 

porque as ilegalidades se iniciaram com o ajuizamento da ACP, uma vez que não houve tutela 

de direito individual indisponível, mas sim a submissão de uma mulher ao procedimento 

cirúrgico de laqueadura tubária porque, na visão do Promotor de Justiça e do Juiz responsáveis 

pelo caso, ela não teria condições suficientes de arcar com outra gravidez. 

Diante disso, entendeu pela “inadequação da via processual eleita, ensejando a carência 

de ação e indeferimento da petição inicial, manifestando-se ilegítima a atuação do Ministério 

Público” (MOCOCA, 2017, p. 15). Argumentou, ainda, que mesmo que se tratasse de hipótese 

de existência de legitimidade do órgão de execução, a inicial deveria ser indeferida nos moldes 

do art. 485 do CPC/2015, ante o fato de que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe a 

esterilização compulsória. 

Cumpre referir que a Lei n.º 9.263/1996, Lei de Planejamento Familiar, fora criada para 

regulamentar a realização dos procedimentos cirúrgicos de esterilização no Brasil, 

principalmente no que tange aos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com a finalidade de impedir que a cirurgia de laqueadura tubária fosse o primeiro método 

contraceptivo adotado pelas mulheres brasileiras, o referido diploma legal trouxe uma série de 

requisitos a serem cumpridos para sua realização. Isto porque o referido procedimento possui 

caráter irreversível, com fortes efeitos colaterais e alto índice de arrependimento por parte das 

mulheres que o realizam. 

O requisito primordial para a realização da laqueadura tubária, segundo aduz a Lei n.º 

9.263/1996, é a manifestação expressa de vontade da mulher, em documento escrito e firmado, 

não podendo, pois, existir qualquer indício de dúvida a respeito disso. O art. 10 do referido 

diploma legal prevê o seguinte: 

 

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 vivos, 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. 

                                            
6 Lê-se, aqui, Judiciário enquanto instituições jurídicas, as quais incluem além dos Tribunais de Justiça, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, entre outros. 
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§ 1º É condição para que se realize a esterilização 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. 

§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto 

ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 

sucessivas anteriores. 

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, 

expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais 

alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. (grifo meu) 

 

No entanto, no processo em análise, a manifestação de vontade da mulher fora suprida 

pelo relatório do CREAS no qual, durante visita social à casa da mulher, se noticiou que a 

mesma apenas “demonstrou interesse” na cirurgia, sem que fosse apresentado qualquer 

documento que se adequasse às exigências a Lei de Planejamento Familiar. Além disso, a 

necessidade da realização da cirurgia se deu através de parecer emitido pela equipe de 

Assistência Social, tendo como base a situação marginalizada na qual se encontrava a requerida, 

sem que fosse apresentado qualquer relatório médico sobre possível risco de saúde que uma 

gravidez causaria nela. 

No relatório social realizado pelo CREAS, a única notícia presente nos autos é a de que 

a requerida teria “demonstrado interesse na cirurgia” (MOCOCA, 2017, p. 12). No entanto, ao 

realizar uma leitura dos autos, é possível notar que possível notar que se trata de manifestação 

de vontade duvidosa, uma vez que deixou de comparecer às consultas médicas agendadas e não 

realizou os exames necessários.  

Além disso, ainda que ela tivesse manifestado sua vontade de forma expressa, tal 

manifestação não poderia ser considerada válida para os fins da Lei n.º 9.263/96, uma vez que 

se trata de pessoa que vive em constante efeito de bebida alcóolica, o que altera seu estado 

psicológico, conforme preceitua o art. 10, § 3º da Lei de Planejamento Familiar. Assim, ainda 

que houvesse expressa manifestação de vontade da requerida, lavrada em documento firmado, 

a mesma não poderia ter sido levada em consideração, uma vez que, por se tratar de pessoa em 

estado de ebriedade habitual, o que exige sua representação por meio do instituto da curatela 

legal, o que não aconteceu no processo.  

O próprio Promotor de Justiça afirmou que ela “em razão de sua condição, a requerida 

não demonstra discernimento para avaliar as consequências de uma gestação” (MOCOCA, 

2017, p. 05). Diante disso, o Juízo determinou que a cirurgia deveria ser realizada “em caráter 

compulsório, ainda que contra sua vontade” (Ibidem). 
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Assim, tendo sido constatada a falta de discernimento da requerida seria necessária a 

nomeação de curatela legal, instituto de interdição criado para a representação de pessoas 

relativamente incapazes. O Município de Mococa, inclusive, requereu a nomeação da curatela, 

mas teve seu pedido negado pelo Juízo, sob o fundamento de que já existia manifestação de 

vontade daquela mulher (MOCOCA, 2017, p. 87), a despeito do que preceitua o art. 1.767, 

incisos I e III, do Código Civil. 

Ademais, não há nos autos da ACP qualquer indício de que o MPESP tenha realizado 

interrogatório com a requerida para conhecer sua real vontade, tampouco notícia de audiência 

para que o Juiz conhecesse de perto a causa e os fatores que a influenciavam. Houve apenas a 

juntada de documentos de Assistência Social dando notícia do comportamento da mulher e das 

condições de sua família, sem haver sequer uma manifestação dela por meio de representação 

legal. 

O art. 5º, LV, da Constituição da República elenca como direito fundamental o 

contraditório e a ampla defesa às partes integrantes de processo judicial. Ao negar-lhe a 

nomeação de curatela legal, bem como a realização de audiência, o Juízo optou pelo 

cerceamento de seu direito a defesa, violando princípios constitucionais basilares do 

ordenamento jurídico, tal qual o do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, ela foi submetida 

a um tribunal de, no qual o destino da integridade de seu sistema reprodutor fora traçado por 

dois homens investidos em seus papéis de autoridade judiciária, sem que fossem levados em 

conta preceitos constitucionais imprescindíveis para a manutenção de um Estado Democrático 

de Direito. 

Como se não fossem suficientes as ilegalidades aqui abordadas, a ACP movida pelo 

apresentou, ainda, pedido de tutela de urgência para a realização da aludida cirurgia. Tal pedido 

teve como base o fato de que a paciente não seguiu com os tratamentos necessários e ainda 

estaria fazendo uso abusivo de álcool, sendo iminente o risco de engravidar e “aumentar sua 

prole” de maneira indesejada. 

No pedido de urgência, o Promotor destacou que a cirurgia deveria ser realizada “ainda 

que compulsoriamente”, pedido julgado procedente pelo Juiz responsável, obrigando o 

Município a realizar o procedimento sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Dessa 

forma, a determinação fora devidamente cumprida pelo ente municipal, tendo sido realizada a 

cirurgia de laqueadura naquela mulher. 

De suma importância destacar que, conforme determina o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência apenas será concedida quando a mora de que decisão final enseje risco ao resultado 

útil do processo. Além disso, o §3º do mesmo artigo determina que a antecipação do pedido em 
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caráter de urgência não poderá ser aceita quando envolver perigo de irreversibilidade de seus 

efeitos. 

Conforme leciona o professor Freddie Didier, o que justifica o deferimento do pedido 

de tutela de urgência é a comprovação de que o perigo na demora do processo possa causar um 

dano concreto, de grande gravidade, cujos efeitos se reportem como irreversíveis ou de difícil 

reparação (DIDIER, 2017, p. 597). 

Como se vê, o disposto no Código de Processo Civil foi fatalmente ignorado pelas 

autoridades judiciárias, ao passo que não houve qualquer comprovação do perigo de dano que 

uma nova gravidez resultaria aquela mulher. Assim, possível notar o único dano grave existente, 

na visão daquelas autoridades, é a possibilidade de que ela engravidasse novamente, “aumento 

sua prole de forma irresponsável e não planejada” (MOCOCA, 2017, p. 05), haja vista que as 

condições precárias nas quais vive sua família acabam por causar um ônus (necessidade de 

atendimento por programas sociais do governo) pelo qual a sociedade não deve pagar. 

É de causar ainda mais estranheza quando se nota que, ainda que entendesse pela 

desnecessidade da realização da cirurgia de forma compulsória e em caráter de urgência, fato 

que se reafirma pela interposição de recurso de apelação, o Município de Mococa, ao se ver 

compelido pela Justiça à execução do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sob 

pena diária de R$ 1000,00 (mil reais), preferiu cumprir com o determinado e aguardar o 

julgamento do recurso que interpôs a deixar de compactuar com o posicionamento das 

autoridades judiciárias envolvidas. 

Ao olhar para o fato de que o Município recorreu da decisão, num primeiro momento, 

tem-se a sensação de que o ente deu a devida importância aos direitos daquela mulher. No 

entanto, rapidamente, nota-se que essa sensação não passa de uma ilusão facilmente superada 

ao se observar que, para não receber uma sanção com multa em valor nada absurdo para um 

ente público, a municipalidade decidiu atender à determinação. A mutilação compulsória e 

irreversível daquela mulher fora consumada, sobrepondo o receio de ser sancionado em um 

processo judicial eivado de diversas ilegalidades que o tornam nulo de pleno direito à 

integridade de uma cidadã. 

Isso deixa clara a visão da paciente enquanto um objeto do aparato Estatal, que, por 

considerá-la em desacordo com o esperado do homem médio devido a situação de pobreza, de 

marginalização social, deixou de ser um sujeito de direitos e tornou-se um objeto passível de 

ser manejado pela ordem social vigente através da máquina judiciária. 

No que tange a forma através da qual se deu a cirurgia, necessário apontar o fato de que, 

conforme informado pelo Município nos autos do processo, quando da realização da cirurgia, 
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a requerida havia sido encaminhada compulsoriamente ao Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e Drogas (CAPS-AD), por determinação do Juízo, após receber pedido do Ministério 

Público no sentido de que a internação se fazia necessária devido à não adesão aos tratamentos 

que, outrora, ela havia concordado em seguir, bem como ao fato de que ela continuava fazendo 

uso abusivo de álcool. 

A paciente, quando do encaminhamento compulsório ao CAPS-AD para a realização da 

cirurgia, encontrava-se grávida. Sendo assim, o Município requereu a suspensão da tutela de 

urgência, pedido atendido pelo Douto Juízo, que, no entanto, determinou que o procedimento 

fosse realizado logo após o parto. 

Importante atentar para o fato de que a Lei de Planejamento Familiar, em seu art. 10, 

§2º, determina que a cirurgia de laqueadura não pode ser realizada após o parto. No entanto, 

este dispositivo também não foi respeitado pelas autoridades envolvidas. 

Em 08 de agosto de 2017, foi deferida a tutela de urgência para realização da cirurgia 

“mesmo contra a vontade da requerida” (MOCOCA, 2017, p. 51). No entanto, afirmou o 

Município que ela estava grávida, por isso era necessária a suspensão da tutela de urgência. 

Segundo o relatório elaborado pela Coordenação do CAPS-AD, ela foi recolhida na instituição 

em 15 de agosto de 2017, para a realização de exames, uma vez que não havia aderido a nenhum 

tratamento acerca do consumo de bebida alcóolica e da determinação para a cirurgia. Em 22 de 

agosto, foi confirmado que ela estava grávida.  

Diante disso, foi suspensa a tutela de urgência e ficou determinado que o procedimento 

cirúrgico seria realizado “assim que ocorrer o parto” (MOCOCA, 2017, p. 103)). 

As autoridades ministerial e judiciária, com o apoio da atuação de institutos de apoio 

social, recolheram a requerida contra sua vontade para acompanhar sua gravidez e, ao final, 

promover sua esterilização compulsória. A partir do momento em que fora recolhida no CAPS-

AD, ela não teve qualquer chance de decidir ou influir sobre o que seria realizado em seu corpo. 

Não foi levado em conta, em nenhum momento, que sua concordância acerca da cirurgia se 

apresentava de forma duvidosa, tanto pelas várias mudanças de posturas notáveis nos relatórios 

apresentados nos autos, quanto pelo fato de que não houve manifestação legítima dela em 

nenhum momento do processo. 

Vale lembrar, que o art. 10 da Lei de Planejamento Familiar proíbe expressamente a 

realização da cirurgia de laqueadura seja feita após o parto. Isto porque, por se tratar de 

procedimento irreversível e com graves efeitos colaterais, é necessário que se passe lapso 

temporal suficiente para que a mulher tenha certeza do que deseja. 
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No caso em análise, tem-se uma mulher pobre, em situação de vulnerabilidade social, 

vítima de violência doméstica, mãe de 7 filhos com os quais não mantinha mais relação, que, 

por serem considerados, ela mesma e sua prole, um problema, um ônus social, foi forçada pelo 

Estado, a ter as trompas uterinas cortadas. Como visto, este absurdo se deu através de 

autoridades públicas nomeadas para proteger direitos sociais, que deveriam garantir que a 

aplicação dos direitos constitucionais de cidadãs e cidadãos, a fim de que possam usufruir de 

uma vida segura e satisfatória. 

A paciente da ACP não foi vista como cidadã, mas apenas como mero objeto de um 

Estado que, ante a pobreza e a fragilidade de, principalmente, mulheres marginalizadas, 

desnuda-se de sua função precípua de protetor do ordenamento jurídico para tornar-se autor de 

grande injustiça social. 
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2. DIREITOS REPRODUTIVOS FEMININOS NO BRASIL E O CASO CONCRETO  

 

No presente capítulo, serão levantadas duas questões correlacionadas à condição da 

mulher requerida no caso concreto acima exposto, quais sejam os direitos reprodutivos 

enquanto direitos humanos, visando pautar a importância de trato diferenciado aos direitos 

humanos femininos, haja vista o contexto de discriminação social da mulher em uma sociedade 

machista e patriarcal; as condições nas quais os direitos reprodutivos de mulheres se encontram 

no Brasil, sobretudo no que diz respeito às mulheres das regiões mais pobres, com pouca 

instrução, ao passo em que estas sofrem maiores restrições no pleno exercício desses direitos, 

o que acarreta na redução de sua liberdade de escolha no que tange à liberdade de escolha sobre 

seus próprios corpos, e, por fim, será feita análise dos movimentos eugênicos que influenciaram 

verdadeiros genocídios de raças e suas influências no Brasil, dando destaque para a forma como 

pôde ser identificado no caso Mococa. 

 

2.1   Direitos reprodutivos femininos enquanto direitos humanos  

 

Segundo Elizabeth Jelin7, no final do século XX, insurgiu uma nova questão 

consubstanciada na forma através da qual se daria a união dos movimentos feministas em 

crescimento com o “desenvolvimento e ampliação” dos direitos humanos nos governos dos 

países ocidentais, já que ambos se tratam de histórias que surgiram e cresceram de forma 

paralela. Para ela, a grande dificuldade se encontra no significado de um para o outro, se devem 

ser consideradas as pautas “das mulheres perante os direitos humanos ou dos direitos humanos 

de as mulheres?” (JELIN, 1993, p. 117) (grifos da autora). 

Em seu artigo Mulheres e Direitos Humanos, a autora elenca as abordagens necessárias 

para que as mulheres se sintam incluídas nas pautas dos direitos humanos. Para explicar como 

deve se dar essa inclusão, ela levanta, primeiramente, as diferentes definições d0e direitos 

humanos existentes nas concepções norte-americana e francesa. 

Enquanto na primeira se define esses direitos como o “reconhecimento da liberdade 

natural do homem” (Ibidem), em que se preza por uma intervenção mínima do poder político 

nas relações sociais, a segunda tem como base a definição de ser-humano enquanto cidadão, 

separando estas duas figuras. Isso porque, nesta segunda visão, entende-se por cidadania não 

só o exercício da liberdade humana, mas principalmente o reconhecimento de o cidadão é o 

                                            
7 Elizabeth Jelin é socióloga da Universidade de Buenos Aires (UBA) e possui trabalhos especializados em direitos 

humanos, cidadania e gênero. 
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indivíduo que participa do sistema político em que se inclui, visando à universalização da 

vontade de toda a população. 

A principal crítica que Jelin levanta em seu trabalho diz respeito ao dogmatismo 

presente nestas visões de direitos humanos, as quais, apesar de suas diferenças, possuem um 

ponto em comum: ambas partem de preceitos de mundo, cujos valores sociais e culturais têm 

como referência as condições masculinas dentro da sociedade.  

Conforme a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, em seu art. 

1º, “os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, o que reafirma a bandeira 

da universalidade desses direitos, a qual faz destaque para a ausência de distinção entre os 

sexos.  

Contudo, é necessário destacar para o fato de que essa igualdade perante a lei, acaba por 

se traduzir em uma igualdade universalista, a qual posiciona todos os seres humanos em uma 

mesma casta social, cuja referência é sempre o homem branco médio. O problema é que ao 

definir que todos são iguais, oferecendo-lhes um mesmo tratamento, o poder político vira as 

costas para as diferenças, para as especificidades de grupos sociais com características diversas 

daquelas que possui o referencial desse ideal de igualdade. 

Quando  se fala em tratamento igual a todos e todas, sem que haja distinção de qualquer 

espécie, ao mesmo tempo em que se busca o combate às discriminações de grupos sociais 

minoritários, condição cuja origem foi a reação ao nazismo, vira-se as costas às especificidades 

de grupos sociais diferentes, cujas necessidades vão além daquelas pertencentes ao homem 

médio. 

Como exemplo, a autora menciona o fato de que esse ideal universalista de direitos 

humanos exclui a observância de necessidades especiais femininas, como aquelas relativas a 

mulheres grávidas no ambiente de trabalho, que precisam de tratamento diferente dos homens 

nesse mesmo ambiente. 

Nesse caso, deve-se levar em conta a diversidade de condições humanas existentes entre 

homens e mulheres para que exista uma pluralidade de direitos capaz de igualar os gêneros 

distintos não apenas perante a lei, mas perante a realidade cotidiana que os distingue e os afasta 

entre si. Segundo o que afirma Martha Minow, em Making All the Difference – Inclusion, 

Exclusion and American Low [Fazendo Toda a Difrerença – Inclusão, Exclusão e Lei 

Americana], “O direito não consegue resolver o significado da igualdade para aqueles definidos 

como diferentes pela sociedade” (JELIN, 1994, p. 124). Assim, ao se definir igualdade como a 

existência das mesmas características, são negadas as diferenças existentes. 
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No caso da posição da mulher na sociedade, há que se levar em consideração as 

discriminações de gênero muito presentes em diversas esferas, principalmente no que consiste 

da diferenciação entre o público e o privado. Enquanto que na esfera pública tem-se a busca 

pela igualdade de direitos civis, na esfera privada, que consiste nas relações interpessoais mais 

íntimas, a dominação dos homens em relação às mulheres se mantém, de forma a mitigar a 

condição de igualdade da mulher. 

 

Diferentemente das estruturas de dominação e de desigualdade política entre 

os homens, as formas de dominação dos homens sobre as mulheres são 

efetivadas social e economicamente antes da operacionalidade da lei, sem 

atitudes estatais explícitas, com frequência em contextos íntimos definidos 

como vida cotidiana. Com base nos fatos, é possível afirmar que a 

dicotomização das esferas pública e privada acarreta uma mutilação na 

cidadania das mulheres. (JELIN, 1994, p. 124) 

 

 Exemplo disso é a violência doméstica, que faz com que milhares de mulheres sofram 

de forma rotineira, criando movimentos sociais que clamam pelo fim dessa condição de mulher 

na esfera privada. Neste contexto, de indignação coletiva ante a submissão do sexo feminino 

perante o masculino no âmbito familiar, principalmente, o feminismo surge exigindo do Estado 

não apenas a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas sua atuação positiva na 

garantia de seus direitos humanos básicos, ainda que seja necessária a intervenção política na 

esfera privada. 

Isso também deve estar presente quando se trata de direitos relativos às liberdades 

sexuais da mulher, pois por ser capaz de gerar a vida, o corpo da mulher acaba por ser alvo de 

controle social de uma sociedade que vê nela a fonte de reprodução de perpetuação da 

hereditariedade das famílias.  

 

A sexualidade e a reprodução são dois campos que apenas recentemente foram 

diferenciados, onde as mulheres começaram a ter voz. A história já é 

conhecida: nos corpos das mulheres é gerada a vida; portanto, qualquer 

tentativa de exerce poder sobre a reprodução, implica apossar-se e manipular 

o corpo das mulheres, seja de forma privada ou pública (políticas de 

população, ideologia e desejos de paternidade). (JELIN, 1994, p. 133) 

 

Diante disso, justifica-se a necessidade de se conceder tratamento diferenciado de 

direitos humanos a todos e todas que possuem necessidades diferentes, o que engloba a 

condição específica da mulher em sociedade. Assim, segundo Flávia Cristina Piovesan8, “(...) 

                                            
8 Flávia Cristina Piovesan é jurista especialista em Direitos Humanos, professora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e procuradora do Estado de São Paulo. É membro da Comissão Interamericana 
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torna-se insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a 

especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade.” 

(PIOVESAN, p. 05). 

Assim, fortemente influenciada por um contexto de internacionalização dos 

movimentos de mulheres, que teve como marco principal o Ano Internacional da Mulher, em 

1975, foi realizada a Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

a Mulher, em 1979, assinada pelo Brasil em 1984.  

O artigo 1º da Convenção determina que: 

 

toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 

ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício, pela 

mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 

homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos 

campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 

campo. 

 

O texto da Convenção determina, ainda, que não basta a proibição da discriminação 

contra o gênero feminino para que a realidade mude. É necessário que o Estado tenha uma 

atuação positiva de forma a prestar serviços capazes de atender às necessidades das mulheres e 

elaborar legislações capazes de garantir um tratamento especial. 

O artigo 12 do documento internacional determina que deve ser garantida proteção 

especial inclusive no que tange à saúde da mulher. No entanto, ele não previa a obrigatoriedade 

de que os países signatários tomassem iniciativas para tanto, apenas trouxe a recomendação de 

elaboração de relatórios por eles, sem que os vinculasse a nenhuma atuação, tampouco à 

fiscalização internacional. Cumpre registrar que foi o documento internacional de direitos 

humanos com menor adesão, mesmo sem a existência de mecanismos impositivos aos Estados 

participantes. 

Apenas em 2000 entrou em vigor o Protocolo Facultativo à aludida Convenção, 

adicionando mecanismos de controle de atuação dos Estados signatários. Mas foi em 1994, na 

Conferência de Cairo sobre População de Desenvolvimento, que os direitos reprodutivos foram 

reconhecidos como direitos humanos. Esta última, trouxe em seu texto a concepção de que: 

 

Promover a eqüidade e a igualdade dos sexos e os direitos da mulher, eliminar 

todo tipo de violência contra a mulher e garantir que seja ela quem controle 

sua própria fecundidade são a pedra angular dos programas de população e 

                                            
de Direitos Humanos e ocupou o cargo de Secretária Especial de Direitos Humanos, no Governo Federal, de junho 

de 2016 a novembro de 2017.  
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desenvolvimento. Os direitos humanos da mulher, das meninas e jovens fazem 

parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A 

plena participação da mulher, em igualdade de condições na vida civil, 

cultural, econômica, política e social em nível nacional, regional e 

internacional e a erradicação de todas as formas de discriminação por razões 

do sexo são objetivos prioritários da comunidade internacional. (PIOVESAN, 

p. 11) 

  

Assim, vê-se que aos poucos os direitos de reprodução do sexo feminino foram 

ganhando força, através das intervenções dos movimentos feministas, que traziam à tona as 

discriminações sofridas pelas mulheres, incluindo as discussões relativas à reprodução.  

No entanto, cumpre registrar que os direitos reprodutivos femininos, no que diz respeito 

ao caso brasileiro, mesmo que internacionalmente o assunto esteja num patamar mais evoluído, 

mais próximo de conceder às mulheres o controle total de seu próprio corpo e de sua 

sexualidade, no Brasil, essa discussão ainda é vista como tabu. 

Exemplo disso é o atraso da legislação brasileira quando comparada com a de países 

como a França, onde a existência de políticas efetivas sobre direitos reprodutivos femininos 

permitem que as mulheres busquem apenas os métodos contraceptivos reversíveis, não sendo a 

esterilização considerada como um destes (SCAVONE, 1994, P. 364). 

Assim, em países mais desenvolvidos, a mulher possui uma gama de instrumentos 

capazes de garantir o exercício de sua sexualidade de forma plena – livre, consciente e segura 

-, o que demonstra o respeito aos direitos humanos femininos, ou seja, a preocupação em tratar 

a mulher de maneira mais próxima a sua condição de humanidade.  

No Brasil, a forma pela qual se deu o processo de industrialização fez com que o 

crescimento econômico do país se desse de maneira dependente de outros países e desigual, 

tornando a esterilização irreversível o método contraceptivo mais utilizado no país, conforme 

será demonstrado no item seguinte (Ibidem, p. 361).  

 

2.2 Os Direitos Reprodutivos da mulher no Brasil 

 

O Ministério da Saúde define os Direitos Reprodutivos como um conjunto de normas e 

princípios relativos aos direitos humanos que garantem o exercício individual, livre e 

responsável da sexualidade e reprodução humana. Em outras palavras, são um conjunto de 

direitos que visam garantir a cada pessoa a livre escolha acerca da quantidade de filhos que terá, 

se os terá ou não, e qual o tempo de intervalo entre cada nascimento, bem como o acesso aos 

meios necessários para que seja realizado este planejamento. 
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Os debates sobre os direitos de reprodução tiveram início entre a metade do século XIX 

e o século XX, quando do início das demandas femininas pelo direito ao voto e o direito à 

igualdade perante os homens. No entanto, num contexto de submissão feminina ao patriarcado, 

no qual o corpo da mulher é tido como instrumento de reprodução para a transmissão hereditária 

da propriedade privada, fez-se necessário que os debates sobre igualdade também abrangessem 

os direitos da mulher a seu próprio corpo, através das discussões sobre os direitos reprodutivos. 

A submissão da mulher perante o homem começa, então, a não mais ser aceita, ao passo 

que submeter o próprio corpo à vontade de terceiros deixa de ser um ato pacífico das mulheres 

que tiveram contado com aqueles movimentos.  

Num primeiro momento, as pautas dos movimentos de mulheres se restringiam à 

questão da maternidade e dos papeis atribuídos a elas em seus lares. No entanto, os movimentos 

pela entrada da mulher no mercado de trabalho e sua independência financeira, tornaram 

necessária a inclusão de discussões acerca dos direitos reprodutivos femininos. 

Ante a realidade doméstica, em que prevalecia a vontade do marido, sendo o corpo da 

mulher mero instrumento de reprodução da hereditariedade das famílias patriarcais, discutir 

direitos reprodutivos significava não só a busca pela liberdade sexual feminina, mas também 

sua libertação para viver de acordo com sonhos e interesses próprios. Para tanto, necessário se 

faz enxergar tais direitos enquanto direitos humanos. 

Segundo Elizabeth Jelin, esses direitos significam o fim da violência contra os corpos 

femininos: 

(...) como são exercidos esses direitos? Quem os assegura? Para regular 

a sua sexualidade e capacidade reprodutiva, isto é, o controle sobre seu 

próprio corpo, o primeiro requisito seria que não se praticasse a 

violência contra o corpo da mulher. Para tal, a dupla exigência é que os 

outros homens não se condirem donos desse corpo e que a mulher tenha 

o poder para resistir à coação ou à imposição por parte dos outros. Em 

última instância, a garantia de que o corpo da mulher não será 

submetido a práticas sem o seu consentimento e vontade, implica no 

reconhecimento dos direitos humanos básicos: pode ser interpretado 

como parte do direito à vida, à liberdade; da proibição da escravidão, 

da servidão, tortura e do trato cruel. (JELIN, 1994, p.140)  

  

O exercício desse direito à mulher abrange o fato de que para “o controle sobre seu 

próprio corpo, o primeiro requisito seria que não se praticasse violência contra o corpo da 

mulher” (JELIN, 1994, p.140). Assim, é necessário que se garanta que ela não será submetida 

a qualquer prática que viole o seu corpo, sob pena de se estar diante de tratamento cruel. 
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Tal garantia apenas poderia ser conferida com uma atuação positiva do Estado acerca 

do assunto, não só na esfera legal, com a elaboração de leis específicas, mas também com a 

implementação de políticas públicas que materializem esses direitos na realidade cotidiana da 

mulher. 

No cenário internacional, o debate acerca dos Direitos Reprodutivos levou à realização 

do Tribunal Internacional de Direitos Reprodutivos, de 1984, em Amsterdã, onde foram 

levantadas importantes questões acerca da contracepção como forma de controle de 

fecundidade; bem como pela Conferência Internacional da Nações Unidas, de 1985, em 

Nairóbi, na qual os direitos reprodutivos foram colocados como “aquisição fundamental” da 

mulher. 

Este período, contudo, coincide com o de industrialização dos países periféricos que 

resultou em grande crescimento da dívida externa, sendo o controle demográfico destes países 

uma das medidas de planos de reestruturação econômica definidos pelo Fundo Monetário 

Internacional (SCAVONE, 1994, p.358). Somando-se a isto o fato de que as organizações 

internacionais também passaram a se preocupar com a proteção ao meio ambiente nos países 

periféricos, buscando exercer o controle das parcelas territoriais ainda preservadas, adveio a 

necessidade de se realizar a interferência nas taxas de natalidade desses países. 

No Brasil, os debates sobre os direitos reprodutivos ganharam força a partir da década 

de 1970, com o início do processo de redemocratização, quando a Lei de Anistia permitiu a 

volta de mulheres que estavam exiladas no exterior e trouxeram novas debates sobre feminismo 

e direitos reprodutivos. Estes debates levantaram duras críticas acerca da atuação do Estado no 

âmbito desses direitos. 

Em 1983, o Ministério da Saúde deu origem ao Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), que trouxe em si a incorporação das novas exigências dos 

movimentos feministas. 

A importância da implantação do PAISM abrange sentidos diferentes para os diferentes 

grupos de mulheres. Enquanto que, para as mulheres de classe média a discussão sobre direitos 

reprodutivos, e sua formalização na Carta constitucional, representa um novo passo para o 

exercício de sua liberdade e de seus direitos democráticos, para a mulher pobre, representam 

uma importante conquista para a melhoria de sua qualidade de vida. 

Ao mesmo tempo, a despeito do fato de o Brasil se apresentava como país 

desindustrializado, dependente das economias das grandes potências, constatou-se forte queda 

das taxas de fecundidade. Segundo pesquisas feitas pela Fundação Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (FIBGE), o número médio de filhos da mulher brasileira caiu de 4,5, em 

1980, e caiu para 3,5, em 1984, e depois para 2,5, em 1991 (BERQUÓ, 1994, p. 31). 

No entanto, esse fenômeno não fora ocasionado pela inserção da mulher no mercado de 

trabalho, tampouco pelos índices de desenvolvimento econômica, mas sim pela difusão das 

novas tecnologias de contracepção no país, dentre as quais se faz presente a esterilização 

irreversível através de procedimento cirúrgico de laqueadura. Constatou-se, pois, que a mulher 

brasileira da década de 1980 recorria mais à esterilização como método contraceptivo aos 

métodos tradicionais, quais sejam a pílula anticoncepcional, o DIU, o preservativo, dentre 

outros, conforme tabela que segue. 

 

Tabela 1 – Mulheres unidas de 15 a 54 anos de idade, usando algum anticoncepcional      

segundo o método usado. Brasil e algumas unidades da federação, 1996 

 

Extraído de: Berquó, E... A anticoncepção no Brasil hoje. Trabalho apresentado no XII World Congress of 

Gynecology and Ostetrics, Rio de Janeiro. Outubro, 1988. 

 

 

Os números apresentados na tabela apresentam um fato curioso: nesse período de 

redução das taxas de natalidade, a esterilização feminina foi o método contraceptivo mais 

utilizado no país, o que faz inferir que esta foi a motivação da queda do número de nascimentos. 

Diante disso, de suma importância se realizar três apontamentos distintos, embora relacionados 

entre sim. 

O primeiro deles diz respeito à ideologia controlista acerca dos Direitos Reprodutivos. 

Esta ideia de planejamento demográfico teve, entre as décadas de 1970 e 1980 grande apoio 

das elites, principalmente daquelas diretamente ligadas à distribuição de métodos 

contraceptivos. 

A posição controlista tem uma ampla visibilidade na sociedade brasileira. A 

relação entre pobreza e natalidade é feita por políticos, empresários, setores 

médicos e aqueles ligados à prática direta deste controle, ou seja, os 

responsáveis nas entidades privadas pela distribuição de contraceptivos. 

(BERQUÓ, 1994, p. 18) 

 

Método Usado Brasil SP RJ RS PR MG GO AM BA PE

Esterilização 44,4 38,4 41,4 17,7 42,8 37,4 71,3 55,4 39,5 61,4

Pílula 41 39,4 45,3 64,9 45,5 44 20,2 35,6 40,1 27,1

Vasectomia 0,9 2,5 0,2 1,1 1,5 0,6 1,5 0,7 0,9 0,5

DIU 1,5 1,2 1,3 4,6 1 2,9 0,6 0,3 5,2 0,4

Condom 1,8 3,8 1,8 0,9 1,8 2,9 0,8 0,3 0,6 0,7

Interrupção 2,5 4,5 1,5 1,5 2 1,6 1,7 0,4 2,5 2,1

Abstnência

Periódica 6,2 7,5 6,8 7,3 3,6 8,6 3,5 6,3 7,8 5,5

Outros 1,7 2,7 1,7 2 1,8 2 0,4 1 3,4 2,3
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Ao analisar a postura controlista da discussão acerca dos direitos reprodutivos 

femininos, Ângela Davis ressalta para o fato de que esta originou-se das ideologias eugênicas 

difundidas nos Estados Unidos Trata-se de uma ideologia que tem como base a eugenia social, 

objetivando controlar os mais pobres para que deixassem de ser um fardo social. Segundo a 

autora, os movimentos feministas do período absorveram a ideia de forma a apoiar as políticas 

de controle de natalidade das família pobres, o que levou ao controle mais rígido das corpos 

das mulheres dessas famílias. 

Cumpre registrar que, como afirmado por ela, os movimentos feministas do início do 

século XX por igualdades políticas e pela liberdade e independência das mulheres, abrangeu 

muito mais aquelas pertencentes a classe média e à elite, uma vez que as mulheres pobres e 

negras já possuíam uma condição de vida muito diferentes – já trabalhavam, não viviam em um 

contexto de lares patriarcais e já buscavam, desde o período escravagista, formas de evitar 

gravidez para que seus filhos não tivessem que nascer num contexto de miséria e sofrimento.  

 
Isso aconteceu de duas formas. Primeiro, as feministas enfatizavam cada vez 

mais o controle de natalidade como um caminho para carreiras profissionais e 

para a educação superior – objetivos inalcançáveis para a população pobre, 

com ou sem controle de natalidade. No contexto do movimento feminista 

como um todo, o episódio do suicídio da raça foi um fator adicional para que 

o feminismo fosse identificado quase que exclusivamente com as aspirações 

das mulheres privilegiadas da sociedade. Segundo, as feministas que 

defendiam o controle de natalidade começaram a difundir a ideia de que a 

população pobre tinha a obrigação moral de reduzir o tamanho de sua família, 

porque as famílias grandes drenavam os impostos e gastos com caridade dos 

ricos e porque as crianças pobres eram menos propensas a se tornar 

“superiores”. (DAVIS, 2016, p. 202) 

  

Come efeito, a postura controlista, pertencentes às elites sociais, o povo é incapaz de 

decidir por si só, o que representa um risco para toda a ordem social, daí a necessidade de se 

realizar interferências em suas escolhas.  

Um segundo apontamento a ser realizado a partir da análise da tabela acima, está 

relacionado ao fato de que a ideia controlista, além de ser direcionada à população carente, seus 

métodos são aplicados, em sua esmagadora maioria, aos corpos das mulheres. Segundo os 

dados, em 1986, 44,4% das mulheres brasileiras estavam esterilizadas, contra 0,9% dos homens. 

As políticas controlistas se mostram como grandes responsáveis pela imposição de 

métodos contraceptivos irreversíveis às mulheres, principalmente aquelas que possuem 

condições mais desfavoráveis de vida. Elas mostram que o Estado, ao mesmo tempo em que os 

movimentos feministas apresentavam demandas e discussões acerca da liberdade de escolha da 
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mulher sobre o próprio corpo, alimentava políticas autoritárias de controle da natalidade, as 

quais acabavam por se voltar às mulheres, sobretudo às pobres. 

Essa afirmação tanto é verdade que a Comissão Parlamentar de Inquérito para 

investigação dos problemas relacionados ao crescimento populacional no Brasil concluiu pela 

necessidade de realização de políticas de planejamento familiar urgente no país, sob pena de se 

fazer necessária a  

A ausência de um efetivo Programa de Planejamento Familiar compromete os 

nossos esforços visando o desenvolvimento. Esta ausência, ademais, poderá 

fazer com que, dentro em pouco, sejamos confrontados com a necessidade de 

implantar uma política autoritária de regulação da natalidade, em nenhum 

ponto condizente com o atual momento político brasileiro e que, certamente, 

chocaria a consciência do nosso povo, por abstrair-lhe o direito de decidir, de 

maneira livre e consciente, o número de seus filhos e os espaçamentos entre 

eles. (BERQUÓ, 1994, p. 19) 

 

Assim, tem-se que a dualidade das discussões acerca dos Direitos Reprodutivos no 

Brasil se apresentava como, de um lado, discursos destacando a necessidade de se respeitar a 

liberdade de escolha dos indivíduos, do outro, a dominância da elite brasileira como 

controladora dos corpos e das escolhas das massas populares. 

Quando comparados com países de primeiro mundo, à mesma época, o Brasil mostrou 

que possuía índices extremamente baixos de utilização de métodos contraceptivos tradicionais, 

enquanto a utilização destes prevalecia nos países industrializados. 

 

Tabela 2 – Percentual de todas as mulheres na idade reprodutiva 

usando algum método anticoncepcional, segundo o tipo de método, 

Nordeste (1991), e Município de São Paulo (1992).9

 
 

                                            
9 Fonte: 1 Pesquisa sobre Saúde Reprodutiva da População Negra CEBRAP, 1992; 2 Pesquisa sobre Saúde 

Familiar no Nordeste. Brasil, 1991, BEMFAM/DHS. (BERQUÓ, 1994, p. 33) 

Métodos
Município de São 

Paulo 2
Nordeste 2

Esterilização feinina 36,1 62,9

Pílula 36,8 23

Preservativo 6,2 2,8

Vasectomia 4,5 0,2

Injeções 2,8 1,8

DIU 2,2 0,8

Métodos vaginais 0,3 0

Coito interrompido 3,8 4,1

Abstinência periódica 2,3 4,3

Outros 3,2 0,1

Total 100 100

Número de mulheres 1.026 6.222

Usando algum método 58,3 39,1

Usou alguma vez 76,8 54,3
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Isto demonstra que naqueles países, as mulheres preferem adotar métodos 

contraceptivos tradicionais, tendo em vista que, na hipótese de falha deles, recorrer ao aborto 

legal, sem que, no entanto, comprometam de forma irreversível sua capacidade reprodutiva. 

O panorama encontrado no Brasil é muito diferente. As pesquisas realizadas com 

mulheres brasileiras mostram que o baixo uso de métodos reversíveis está ligado à ausência de 

políticas públicas voltadas à educação sexual, bem como ao desinteresse das entidades privadas 

relacionadas à contracepção em se realizar distribuição gratuita de todos os métodos. 

Segundo Elza Berquó se as mulheres brasileiras de baixa renda tivessem amplo 

conhecimento acerca dos métodos contraceptivos, elas não buscariam tanto a esterilização. A 

escolha recorrente deste método deve-se ao fato de que a falta de conhecimento, somada à 

ausência de proteção da mulher no caso de falha de algum método, uma vez que a 

descriminalização do aborto no Brasil até hoje é tema polêmico, fez com que as mulheres 

enxergassem na laqueadura uma espécie de tábua de salvação de sua condição de objeto da 

sociedade, manipulável por vontades externas às suas. 

Nesta esteira, diante da grande busca pela laqueadura tubária, o Congresso Nacional 

instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em 1992, para investigar o fenômeno, 

tendo concluído que “a real disponibilidade de métodos contraceptivos para a população de 

baixa renda estava longe de ser efetivo e serviços de planejamento familiar inexistiam ou eram 

inacessíveis para a maior parte da população (...)” (CAETANO, 2014, p. 12). 

Pesquisas recentes, no entanto, demonstram que, apesar de ter havido redução da busca 

pela esterilização como método contraceptivo: 

  

Para o total de mulheres vivendo em alguma forma de união, 81% delas 

usavam métodos modernos e 4% os tradicionais. A esterilização feminina 

manteve-se como o método mais frequentemente utilizado (29%), seguida 

pela pílula (25%) e pelo preservativo (12%). A vasectomia responde por 5% 

das práticas contraceptivas, seguidas pelos hormônios injetáveis (4%). O DIU, 

por outro lado, permanece com baixo patamar de uso (2%). (PNDS, 2006) 

 

 Como se vê, a esterilização aparece como um dos métodos mais utilizados pelas 

brasileiras, o que denuncia a presença ainda relevante das ideias de controle de natalidade das 

massas populares através do controle dos corpos das mulheres, principalmente daquelas que 

vivem nas regiões mais carentes do país. 
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2.3 A esterilização eugênica no Brasil 

 

No século XIX surgiu um movimento cuja denominação foi “movimento eugênico”, 

criado por Francis Galton, consistia na ideologia de aperfeiçoamento da raça humana através 

da hereditariedade. Esse movimento dava causa às mazelas sociais a existência de indivíduos 

inferiores, cujos fatores genéticos seriam determinantes para as condições de vida que levariam 

em sociedade. Sendo assim, a solução seria a busca pelo fim dos indivíduos “inferiores” através 

da manutenção da raça de uma raça “superior”. 

Essa ideologia deu origem a movimentos globais que levaram à morte de milhares de 

pessoas, como por exemplo o nazismo na Alemanha, responsável pelo genocídio do povo judeu 

e daqueles que não pertenciam à raça ariana. Ela também chegou a ter grande influência nas 

políticas públicas de países como Estados Unidos, Suíça, entre outros, que chegaram a adotar a 

esterilização compulsória como meio de impedir a miscigenação e a reprodução das raças 

“inferiores”. 

Na visão dos adeptos ao movimento, a condição social desses indivíduos era justificada 

por fatores genéticos, sendo que a pobreza seria consequência de sua incapacidade de se 

desenvolver. Dessa forma, a aludida ideologia se apresentava com cunho totalitário, resultando 

na imposição de medidas aos seres humanos aos quais o movimento negava sua humanidade 

(MACIEL, 1999, p. 02). 

No Brasil, o movimento começou a ganhar espaço no início do século XX, quando ideias 

acerca do embranquecimento da população passaram a ser correlacionadas ao saneamento das 

questões sociais. Para teóricos como Renato Kehl, no Brasil, a miscigenação era um problema 

a ser resolvido pelas autoridades, uma vez que a única forma de a sociedade brasileira vingar 

seria através da preponderância de características europeias em detrimento das demais. 

Segundo ele, “A esterilização de degenerados e criminosos constitui uma das medidas 

complementares da política eugênica” (Ibidem). 

Contudo, o movimento eugênico não se restringiu à questão racial, ele foi estendido para 

a resolução dos problemas com pessoas que não se encaixavam nos padrões de comportamento 

do ser humano médio. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo pesquisa apresentada por 

Marisa Corrêa, entre os anos de 1924 e 1972, “cerca de 7.500 pessoas foram esterilizadas no 

estado da Virgínia, sendo elas ‘homens e mulheres considerados imbecis e anti-sociais (sic), 
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incluindo mães solteiras, prostitutas, pequenos delinquentes e crianças com problemas de 

disciplina’” (MACIEL, 1999, p. 03). 

Atualmente, a ideologia eugênica não possui mais a força que possuiu no decorrer dos 

séculos XIX e XX, no entanto, não se pode dizer que seus preceitos não mais existem. Isso 

porque “sua difusão pela sociedade em geral foi muito grande, deixando resquícios no senso 

comum e implicando comportamentos cotidianos discriminatórios” (Ibidem, p.05), conforme 

afirma a professora Maria Eunice de E. Maciel. 

Em 1929, aconteceu o primeiro Congresso brasileiro de eugenia, no qual foram 

apresentados diversos trabalhos acerca dos rumos do movimento eugênico no Brasil. Segundo 

a professora Maria Eunice, um dos que mais apresentou preocupação aos participantes do 

congresso foi sobre a expansão do movimento feminista. Para eles, o movimento representava 

uma ameaça por alterar os papeis da mulher na sociedade, por isso a necessidade de se 

estabelecer políticas públicas capazes de frear sua expansão. Segundo ela, o maior medo do 

movimento de mulheres estava diretamente ligado ao fato de que estas possuíam grande 

importância na procriação de sua raça, a “superior”. 

Além da preocupação com a condição de mulher na sociedade, o congresso em comento 

também apresentou trabalhos relacionados à necessidade de esterilização de criminosos e de 

desajustados aos costumes sociais considerados ideais (Ibidem, p. 09). 

Portanto, no entendimento dos que apoiam os movimentos eugênicos, a população 

deveria ser um objeto a ser manipulado de acordo com suas teorias de superioridade das raças. 

Ao passo em que as pessoas não se enquadrassem nos padrões traçados por eles, perdia-se não 

só a cidadania, mas a humanidade, vez que deveriam ser submetidos às políticas violadoras de 

seus corpos. 

No Brasil, não chegou a existir uma atuação eugênica formal do Estado, mas sua prática 

pode ser notada em situações específicas em que o Poder Público decide por reproduzir algumas 

das ideias daquele movimento. O caso Mococa é um grande exemplo disso. 

Ao determinar que o Município deveria esterilizar a mulher requerida, o Judiciário (e 

aqui se inclui também o Ministério Público) a transformou em um objeto e determinou qual 

seria seu destino, sem que fosse levada em consideração sua vontade. Isso demonstra o 

autoritarismo ainda presente em classes que se denominam superiores no Brasil, característica 

marcante do movimento eugênico. 

Além disso, o principal motivo que levou à decisão em comento foi o fato de que a 

mulher já possuía um número grande de filhos e não tinha condições de saúde e financeiras 

para proporcionar-lhes uma vida digna. Somando-se isso ao fato de que, segundo os relatórios 
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sociais constantes nos autos, ela usuária contumaz de entorpecentes e quase nunca possui 

discernimento suficiente para prevenir uma gravidez, as autoridades concluíram por sua 

esterilização compulsória, uma vez que sua futura prole representaria mais um ônus à 

sociedade. 
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3 AS PRISÕES DA MISÉRIA DE WACQUANT E O CASO CONCRETO 

 

Como ficou evidente no relatório social feito pelo pela equipe de assistência social da 

Justiça de São Paulo, a mulher requerida no processo que determinou sua esterilização 

compulsória vivia em condições precárias e degradantes. Desempregada, com oito filhos, sem 

condições de cria-los de forma digna, seu sustento provinha, principalmente, da renda do então 

companheiro, que não era suficiente para toda família. Além disso, ela vivia com auxílios 

governamentais como o Bolsa Família e o Aluguel Social, que contribuíam minimamente com 

as necessidades da família. 

Tais auxílios foram mencionados pelo Promotor de Justiça como mais um dos motivos 

pelos quais ela não deveria ter mais filhos, haja vista que o fato de se tratar de usuária de 

entorpecentes não se trataria de uma pessoa capaz de discernir sobre a possibilidade de nova 

gravidez, razão pela qual apenas ocorreria o aumento de sua prole, e, consequentemente, dos 

gastos públicos que acabariam por ser utilizados por ela.  

Segundo a visão do membro do Ministério Público, estes “gastos” seriam, em verdade, 

um ônus ao Estado, ocasionado única e exclusivamente pela incapacidade da mulher requerida. 

Esta visão conversa muito com a ideologia eugênica apresentada no capítulo anterior, no sentido 

de atribuir ao indivíduo em condição precária de existência a culpa por sua própria 

marginalização. Logo, se o indivíduo é culpado, seu corpo deve ser transformado em um objeto 

manipulável de forma a impedir que ele reproduza sua incapacidade. No caso em análise, o 

indivíduo foi a mulher acima descrita. 

De suma importância destacar que, a partir da ideia supra, os teóricos do movimento 

eugênico manifestavam insatisfação com o fato de que os indivíduos “inferiores” acabam 

necessitando de auxílio de políticas públicas onerosas ao Estado, destacando a sensação de 

estarem sendo injustiçados ao ter suas contribuições com os entes públicos direcionadas à 

população carente. 

Noutro giro, conforme demonstrado no capítulo anterior, um dos fatores responsáveis 

pelo alto índice de procura por métodos contraceptivos entre as mulheres brasileiras das regiões 

mais carentes do país se deve em muito pela pouca difusão de programas sociais ligados à 

reprodução e métodos contraceptivos nessas regiões, o que, somado a fatores como a 

criminalização do aborto, no caso de falha dos métodos tradicionais, faz com que as mulheres 

recorram à esterilização. 
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Segundo análise feita por Loic Wacquant, as situações apresentadas são consequência 

de uma postural conservadora que presa pela ausência de intervenção estatal nas relações 

sociais. Uma visão ainda muito presente na atualidade que tem em si a ideia de que as pessoas 

devem receber aquilo por que trabalharam, como uma ideia de meritocracia. 

Deixa-se de levar em conta, no entanto, que apesar de todos serem considerados iguais 

perante a lei, no texto constitucional brasileiro, nem todos nascem nas mesmas condições 

sociais, razão pela qual é impossível se falar em meritocracia no Brasil.  

Com efeito, ao defenderam a retirada do Estado no tocante aos auxílios sociais, os 

liberais se esquecem da realidade nacional, e acabam por condenar grande parcela da população 

a viver perpetuamente numa situação de miséria. Essa situação apresenta consequências graves, 

o principal deles é o da marginalização de pessoas pobres. 

Estas, por sua vez, isolados do manto de proteção estatal, acabam por não se enquadrar 

no padrão de comportamento ideal dessa sociedade, razão pela qual as classes dominantes 

acabam por, ao invés de retirar a intervenção estatal, transformá-la de forma que não se 

constitua em auxílio, mas sim em penitência a todos e todas que, devido à ausência da proteção 

estatal (necessário dizer), tornam-se merecedores de mecanismos de controle através de um 

sistema penal seletivo. 

Em seu livro Prisões da miséria, Wacquant aborda o surgimento dessa postura liberal, 

de que forma ela se alastrou pelo mundo e como sua ideologia se faz muito presente no caso 

em análise, a partir da elucidação acerca da dicotomia Estado-providência versus Estado-

penitência. 

 

3.1 A política de “tolerância zero” 

 

A criação do Estado penal em países desenvolvidos se deu a partir da supressão do 

Estado-providência num período em que os meios de acúmulo de capital até então eficientes 

não estavam mais se apresentando de forma satisfatória. Isso porque, na década de 1970, o 

modelo de produção fordista, que resultava em grande aumento da produtividade demandava, 

ao mesmo tempo, o crescimento do consumo.  

Para isso, seria necessário o crescimento do poder aquisitivo das populações de forma a 

evitar uma crise de superprodução. Diante disso, na década de 1970, passaram a surgir políticas 

voltadas para o crescimento social que atendesse, principalmente as populações mais carentes. 

Essas políticas fazem parte de uma postura pertencentes ao Estado de bem-estar social (Welfare 

State), e implicam a “elevação da massa salarial global, níveis plenos de emprego e ampliação 
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de benefícios e direitos sociais” (JINKINS, 2002, p. 01). Essas políticas de bem-estar social 

ficaram conhecidas como políticas keynesianas do pós-guerra, eis que foram apresentadas por 

John Keynes. 

Contudo, durante a década de 1970, quando da recessão fordista-keynesiana que atingiu 

boa parte do mundo, começaram a insurgir teorias políticas que buscaram culpar os auxílios 

sociais de estado pelas dificuldades econômicas vigentes. Nesse momento, passaram a haver 

crises de desemprego que acompanhavam as necessidades crescentes do mercado pelo 

consumo, resultando no 

 

(...) aumento da precarização das relações de trabalho, com práticas de 

terceirização e subcontratação do trabalhador. Sob predomínio do Estado em 

relação a políticas sociais e convertem amplos segmentos sociais em 

deserdados das bases sociais fundamentais à sobrevivência. (JINKINS, 2002, 

p. 02) 

  

O que Löic Wacquant faz, em sua obra As Prisões da Miséria, uma crítica em relação 

ao processo de internacionalização de princípios neoliberais pautados na retirada do Estado do 

âmbito econômico e social e no crescimento de seus sistemas de coerção e repressão da miséria 

crescente. 

O autor inicia suas críticas com alguns apontamentos acerca das razões pelas quais se 

fez necessária a implantação de um sistema penal mais incisivo, mais intolerante, ou, como a 

própria denominação diz, a implantação de uma política de “tolerância zero”.  

Segundo o autor, a origem dessa política se deu a partir do crescimento dos pânicos 

morais nas grandes cidades, segundo os quais os guetos e bairros marginalizados são o ponto 

de difusão da violência presente nas cidades. Foi essa postura de difusão de temor que resultou 

no surgimento de políticas públicas que passaram a dar maior visibilidade à segurança dos 

cidadãos. 

Contudo, essa visão de segurança cresceu pautada na ideia de que os bairros 

marginalizados seriam verdadeiros polos de irradiação de violência, onde, segundo Wacquant, 

suas populações seriam, ao mesmo tempo, vítimas e culpados por ela. 

 

(...) a delinquência dos ‘jovens’, a ‘violência urbana’ e os múltiplos distúrbios, 

cujo centro de irradiação seriam os ‘bairros sensíveis’, e as incivilidades, cujas 

grandes vítimas e primeiros culpados presumem-se ser seus habitantes. 

(WACQUANT, 1999, p. 10) 

 

Diante da difusão dessa ideia de responsabilização da população carente pelo 

crescimento da violência, passaram a surgir novas teorias de direito penal, segundo as quais as 
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políticas sociais deveriam ser extintas e o Estado deveria voltar seus aparatos para controlar os 

habitantes desses bairros, passando assim uma ideia de maio segurança. 

Essas ideias foram muito difundidas com a ajuda de institutos denominados think 

tanks10, representantes do neoconservadorismo liberal, defensor da redução da intervenção 

estatal nas áreas econômica e social. Segundo os membros desses institutos, a supressão do 

Estado social seria uma das únicas soluções possíveis para dar fim à desigualdade social. 

Isso porque os think tanks são instituições privadas que dão voz às elites sociais, 

desejosas pela implantação de um liberalismo real que atue de forma a “enxugar” as políticas 

assistenciais de Estado. para legitimar seu posicionamento, eles investiram em estudos sociais 

que demonstrassem que o foco dos problemas urbano eram os “bairros sensíveis” das cidades, 

onde estavam conglomeradas pessoas carentes e com poucas condições de sobreviver de forma 

digna. 

Um dos principais institutos destacados por Wacquant foi o Manhatan Institute, sede de 

pensadores que influenciaram fortemente a disseminação de ideias contra o Estado social, tal 

qual o Estado assistencialista europeu, uma vez que este seria o grande culpado pela 

manutenção da violência. No livro Losing Ground (Perdendo Terreno), Charles Mullay 

traduziu essa responsabilidade das políticas públicas assistencialistas pela manutenção da 

miséria. Segundo ele, 

 

A excessiva generosidade das políticas de ajuda aos mais pobres seria 

responsável pela escalada da pobreza nos Estados Unidos: ela recompensa a 

inatividade e induz à degenerescência moral das classes populares, sobretudo 

essas uniões ‘ilegítimas’ que são a causa última de todos os males das 

sociedades modernas – entre os quais a ‘violência urbana’. (WACQUANT, 

1999, p. 14) 

 

Outra obra de Charles Murray, elaborada à encomenda do Manhatan Institute, foi o livro 

The Bell Curve: Inteligence and Class Structure in American Life, em que, aliando seu trabalho 

com análises psicológicas, ele buscou demonstrar que existe uma diferença de “capacidade 

cognitiva” entre os indivíduos da sociedade, e, devido à ela, a criminalidade se faz presente. 

Em outras palavras, a causa da desigualdade social e da prática da criminalidade estaria atrelada 

ao Q.I. de cada indivíduo, e não a suas condições socioeconômicas. 

Segundo ele, a maior incidência de violência nos “bairros sensíveis” das cidades não se 

daria devido à restrição do acesso a bens materiais, mas sim ao fato de que nesses locais haveria 

                                            
10 Institutos de consultoria que analisam problemas e propõem soluções na área militar, social e política. 
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a presença desproporcional de habitantes com capacidade cognitiva abaixo da média, razão pela 

qual seriam áreas de irradiação de violência. 

 

Segundo The Bell Curve, o quociente intelectual determina não apenas quem 

entra e tem êxito na universidade, mas ainda quem se torna mendigo ou 

milionário, quem vive nos sacramentos do matrimônio em vez de numa união 

livre (‘as uniões ilegítimas – um dos mais importantes problemas sociais de 

nossa época – estão fortemente ligadas ao nível de inteligência’), se uma mãe 

educa convenientemente seus filhos ou se os ignora, e quem cumpre 

conscienciosamente seus deveres cívicos (‘as crianças mais inteligentes de 

todas as classes sociais, mesmo entre os mais pobres, aprendem mais rápido 

como funciona o Estado e são mais suscetíveis de se informar e discutir 

assuntos políticos e deles participar’). Como é de se esperar, o QI também 

governa a propensão ao crime e ao encarceramento: alguém se torna criminoso 

não porque sofre de privações materiais [deprived]. ‘Muitas pessoas se 

inclinam a pensar que os criminosos são pessoas oriundas dos ‘bairros ruins’ 

da cidade. Têm razão no sentido de que é nesses bairros que residem de 

maneira desproporcional as pessoas de baixa capacidade cognitiva’. Em suma, 

todas as ‘patologias sociais’ que afligem a sociedade americana estão 

‘notavelmente concentradas na base da distribuição do quociente intelectual. 

(WACQUANT, 1999, p.15) 

 

 Dessa forma, e com o auxílio midiático, bem como com o investimento de 

palestras em universidades dos Estados Unidos e da Europa, o setor privado enxerga nos bairros 

sensíveis das cidades o foco da violência, oferecendo soluções baratas à situação, tal qual o 

aumento do rigor do controle do Estado nesses locais, com penas mais duras e uma reforma do 

trabalho da polícia.  

 Contudo, ao mesmo tempo em que se preza por uma atuação mais efetiva do 

Estado, reprimindo a atuação das populações carentes nos espaços públicos, o desejo manifesto 

pelos teóricos do Manhatan Instute é o de que o Estado deixe de prestar auxílio aos mais pobres. 

De acordo com o pensamento em comento, os auxílios seriam uma forma de incentivar a 

inatividades dessa população e sua incapacidade de produzir sua própria renda. 

 Na visão de Wacquant, o aumento da intervenção do Estado no controle social 

serve apenas de instrumento para mascarar as consequências que a própria ideologia liberal que 

a política em comento ostenta, no sentido de que se deve abandonar a população carente a sua 

própria sorte, controlando-a com força policial quando a desigualdade social começar a surtir 

efeitos nos espaços majoritariamente ocupados pelas classes dominantes (WACQUANT, 1999, 

p. 13). 

 Outro pensamento produzido e disseminado através do Manhatan Institute foi o 

da Teoria da Vidraça Quebrada, formulada por James Q. Wilson, em 1982. Segundo essa 
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teoria, para a sanar as patologias criminais presentes na sociedade, seria necessário o combate 

aos pequenos problemas comportamentais cotidianos. 

Segundo Wacquant, essa teoria jamais foi comprovada empiricamente e, apesar disso, 

serviu de “álibi criminológico para a reorganização do trabalho policial” (WACQUANT, 1999, 

p.14). O Manhatan Institute financiou o livro Fixing Broken Windows: Restauring Order and 

Reducing Crime in our Communities (Consertando Janelas Quebradas: Restaurando a Ordem e 

Reduzindo o Crime em Nossas Comunidades). A reorganização do trabalho policial de que trata 

este livro tem como objetivo principal a conter os pânicos morais das classes dominantes através 

de uma política de perseguição de pessoas pobres nos espaços públicos (Ibidem, p. 16).  

Em Nova York, ela ficou conhecida como a “política de tolerância zero”, cujo enfoque 

é o retorno da “qualidade de vida” dos nova-iorquinos a partir do impedimento do alastramento 

não só de pessoas que de fato cometessem crimes, mas também dos desajustados, tais quais 

prostitutas, mendigos, entre outros, que não se enquadrassem nos ideais de sociedade desejados 

pelas classes dominantes. 

 

De Nova York, a doutrina da “tolerância zero”, instrumento de legitimação da 

gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda – a que se vê, a que causa 

incidentes e desordens no espaço público, alimentando, por conseguinte, uma 

difusa sensação de insegurança, ou simplesmente incômodo tenaz e de 

inconveniência-, propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. 

E com ela a retórica militar da ‘guerra’ ao crime e da ‘reconquista’ do espaço 

público, que assimila os delinquentes (reais ou imaginários), sem-teto, 

mendigos e outros marginais e invasores estrangeiros (...). (WACQUANT, 

1999, p. 19) 

  

Assim, a recuperação dos espaços públicos a que faz alusão os ideólogos do Manhatan 

Institute, representa, na prática a perseguição daqueles considerados desajustados que ocupam 

os espaços públicos e seriam os responsáveis por provocar uma sensação de insegurança (a 

qual, como já dito, advém dos pânicos morais) das classes dominantes. 

Logo, não se trata da busca pela redução da violência, mas sim de se impedir que pessoas 

indesejadas invadam espaços dos quais as elites julgam-se proprietárias, mantendo a população 

carente nos bairros mais afastados, onde o Estado pode esquecê-las social e economicamente. 

Ocorre, assim, a retirada da responsabilidade social do Estado em relação aos pobres 

(que deixam de ser vistos como cidadãos), em detrimento da atribuição da responsabilidade 

penal do mesmo para impedir que as consequências do abandono dessas populações atinjam as 

classes superiores. 
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Os adeptos dessas teorias não só demonstram preocupação com os “gastos” do Estado 

no que tange às políticas sociais, mas também apresentam pensamentos manifestamente 

preconceituosos, de insatisfação com a existência de pessoas desajustadas, inclusive 

disseminando o ódio das classes que necessitam dessa assistência. Exemplo disso é a fala do 

Ministro do Interior escocês, Henry McLeish: 

 

Peço aos escoceses que andem de cabeça erguida. Estamos em guerra e será 

necessário travar uma batalha depois da outra. As pessoas devem reconquistar 

a rua. Somos tolerantes demais a respeito dos serviços públicos e dos 

comportamentos de segunda classe em nossas comunidades. O vandalismo 

insensato, as pichações e a sujeira desfiguram nossas cidades. A mensagem é 

o que agora este tipo de comportamento não será mais tolerado. As pessoas 

têm o direito de ter um lar decente e de viver em uma comunidade decente. 

Mas são muitas as pessoas que não cumprem com suas responsabilidades. 

(WACQUANT, 1999, p. 19)  

 

No Brasil, a aplicação da política de “tolerância zero” foi anunciada em 1999, quando o 

então governador de Brasília decidiu contratar 800 policiais militares para “frear” a violência 

na cidade. A crueldade de sua afirmação pode ser identificada quando da resposta dada aos 

avisos de que tal postura resultaria apenas em uma explosão carcerária, e não na redução real 

da violência, no sentido de que era apenas necessária a construção de novos presídios 

(WACQUANT, 1999, p. 20). 

Wacquant destaca para o fato de que a política em comento se alastrou para outras 

regiões do mundo ao mesmo tempo em que começa a ser duramente criticada no seu berço, os 

Estados Unidos. Na terra norte-americana, a política levou ao crescimento da violência policial, 

que deixou de ver necessidade em realizar investigações a fundo e passou a atuar com base na 

ideia de que estavam legitimados a tratar os pobres e desajustados como se não fossem 

detentores dos mesmos direitos constitucionais dos demais. 

 

De fato, os incidentes com a polícia se multiplicaram desde a implantação da 

política de ‘qualidade de vida’, uma vez que o número de queixas feitas diante 

do Civilian Complaint Review Board de Nova York aumentou bruscamente 

em 60% entre 1992 e 1994. A grande maioria dessas queixas diz respeito a 

‘incidentes por ocasião de patrulhas de rotina’ – em oposição às operações de 

polícia judiciária -, cujas vítimas são residentes negros e latinos em três 

quartos dos casos. Só os afro-americanos realizaram 53% das queixas, ao 

passo que representam apenas 20% da população da cidade. E 80% dos 

requerimentos contra violências e abusos por parte dos policiais foram 

registradas em apenas 21 dos 76 distritos entre os mais pobres da cidade. 

(WACQUANT, 1999, p. 23) 

 



42 

 

Outrossim, de suma importância mencionar que, durante a atuação das forças policiais 

conforme a política de “tolerância zero”, foi registrado que o maior índice de “liberações” 

concedidas pelos juízes dos EUA está relacionado aos casos de prisões de pessoas habitantes 

dos bairros mais pobres, demonstrando uma atuação policial mais truculenta nessas regiões, 

consistente na perseguição dessas pessoas (WACQUANT, 1999, p. 26).  

Outra consequência da política de “tolerância zero”, apontada por Wacquant, é o 

aumento dos casos de violência que chegam à Justiça, atracando o Poder Judiciário como um 

todo com um número gigantesco de casos que, em sua maioria, sequer existe embasamento 

suficiente para chegar à solução. Além disso, a sobrecarga de trabalho judiciário prejudica a 

resolução de casos mais sérios, uma vez que abre espaço para que os envolvidos manipulem os 

procedimentos judiciais em seu benefício próprio.  

Assim, temos que a política de tolerância zero não só aumenta a violência, dado que 

legitima a violência policial contra uma parcela específica da sociedade, mas também prejudica 

a resolução dos casos de violência já identificados, com embasamento suficiente para sua 

resolução, dada a dificuldade que o Judiciário possui ante o afogamento de procedimentos.  

Charles Murray e suas ideias conservadoras buscavam também atingir outros 

continentes, tal qual a Inglaterra. Nesse país, ele convidou os britânicos a também enxergarem 

o fim do Estado-providência como uma solução vantajosa à sociedade. Em Londres, foram três 

os institutos que conclamaram para a difusão não só de ideias econômicas e sociais, mas 

também das ideias de punição estatal da miséria. 

As ideias de Murray passaram a ser difundidas no continente europeu a partir de 1989, 

quando o Institute of Economic Affairs (IEA) passou a difundir os pensamentos de Estado 

baseado na punição de Murray pela Europa. Esta, vivia em contexto de sobreposição do Estado 

de bem-estar social (Welfare State), visto pelos neoliberais norte-americanos como um defeito 

da política pública europeia, sobretudo, britânica. 

Assim, os ingleses também passaram a se preocupar com a suposta ascensão de uma 

underclass, ocasionada pelas políticas sociais assistencialistas, e, para frear as consequências 

advindas dessa classe, a introdução da “guerra à miséria”. 

Em 1995, Lawrence Mead, neoconservador da New York University, atualizou as ideias 

difundidas por Murray e as levou à Inglaterra. Diferente deste último, Mead acreditava que o 

fracasso do Estado providência não foi ocasionado pela generosidade das políticas sociais, mas 

pelo excesso de permissibilidade que essas políticas atribuíram a seus destinatários. Isso porque 

aos indivíduos beneficiários dessas políticas nenhum comportamento era imposto como 
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condição para o acesso ao auxílio. Para ele, não trabalhar seria um ato político das pessoas mais 

pobres, ao passo que, pela ausência de renda própria, poderiam buscar o auxílio do Estado. 

Sua lógica de imposição de comportamento vem reproduzindo e aprofundando a postura 

cruel e preconceituosa de Murray no que tange à política de “tolerância zero”. Mead defende 

que não seria papel do Estado contribuir para melhorar as condições de trabalho, como o 

aumento do salário mínimo, por exemplo, mas sim de transformá-lo em uma obrigação, ao 

passo que quem não o aceitasse seria punido pelo Estado. 

 

Colocando em pratos limpos, o trabalho assalariado de miséria deve ser 

elevado ao nível de um dever cívico (sobretudo reduzindo a possibilidade de 

subsistir fora do mercado de trabalho desqualificado), sem o que não 

encontrará que o aceite. Mead tem o mérito de ver e fazer ver que a 

generalização do trabalho precário – que alguns apresentam como uma 

“necessidade econômica, decerto lamentável em alguns aspectos, mas 

ideologicamente neutra e, em todo caso, materialmente inelutável – repousa 

na verdade sobre o uso direto da coação política e participa de um prjeto de 

classe. Esse projeto requer não a destruição do Estado como tal, para substituí-

lo por uma espécie de Éden liberal do mercado universal, mas a substituição 

de um Estado-providência “materialista por um Estado punitivo 

“paternalista”, único capaz de impor o trabalho assalariado dessocializado 

como norma societal e base da nova ordem polarizada de classes. 

(WACQUANT, 1999, p. 29) 

 

No livro The New Politics of Poverty: The Nonworking Poor in America, Mead chega a 

afirmar que não há possibilidade de que as políticas pautadas na assistência social possam 

apresentar resultados efetivos, haja vista que a pobreza tem como causa principal o fato de que 

os pobres seriam “incapazes de trabalhar por incompetência social e imprudência moral” 

(WACQUANT, 1999, p. 29). Diante disso, seria necessário que o endurecimento da atuação 

estatal de forma a se estabelecer uma coação política que, em tese, faria com que os pobres não 

mais necessitariam dos auxílios estatais, segundo ele, “a maior resposta à pobreza é dirigir a 

vida dos pobres”. 

 

A política social abandonou progressivamente a meta de reformar a sociedade 

e, em lugar disso, se preocupa em supervisionar a vida dos pobres. Sem 

dúvida, a causa disso está na ascendência das correntes conservadoras no país, 

mas a razão mais fundamental é que as explicações estruturais da pobreza 

carecem de plausibilidade. Se a pobreza se deve principalmente o 

comportamento dos pobres antes do que às bandeiras sociais, então é o 

comportamento dos pobres que deve mudar, mais do que a sociedade. 

(WACQUANT, 1999, p. 29)  
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Ante o exposto, pode-se inferir que o resultado das atuações dos neoconservadores 

adeptos à ideia da política de “tolerância zero” é a substituição do Estado-providência pelo 

Estado-penitência. Assim, se em um primeiro momento o Estado poderia ser buscado como 

forma de apoio social, após os movimentos em comento, ele apenas entrega à população seus 

instrumentos de coerção, de forma a desregulamentar direitos sociais e a criminalizar a miséria, 

entrando em um ciclo vicioso que remedia com um estado penal as consequências oriundas da 

ausência de um estado social (JINKINS, 2002, p. 237). 

  

3.2 O Brasil e o caso concreto 

 

Em nota feita à edição brasileira, a obra de Wacquant destaca para a situação dos países 

que estão fora do grupo de países dominantes, tais quais os Estados Unidos e a Inglaterra, 

mencionados no item anterior. Se, para aqueles países, a expansão das políticas neoliberais 

enquanto a base de funcionamento estatal já apresenta graves consequências, para os países 

periféricos, como os latino-americanos suas consequências são muito mais drásticas.

 Segundo o autor, esse agravamento se dá por três fatores distintos, os quais, segundo o 

autor, são parecidos em todos o mundo. 

O primeiro deles é o alto índice de desigualdade social somado à política de “tolerância 

zero”. Para ele, essa política elitista ignora a necessidade de “tratamento social da miséria” e 

lança mão de um tratamento penal em seu lugar. O caso brasileiro é caracterizado pela 

manutenção desses abismos socioeconômicos que separam ricos e pobres. 

 

(...) a sociedade brasileira continua caracterizada pelas disparidades 

sociais vertiginosas e pela pobreza de massa que, ao se combinarem, 

alimentam o crescimento inexorável da violência criminal, 

transformada em principal flagelo das grandes cidades. (JINKINS, 

2002, p. 238) 

 

Nesse contexto, sem ter o amparo estatal necessário a uma vida digna, a juventude 

marginalizada acaba por se alinhar a um “capitalismo de pilhagem”, buscando meios de 

sobrevivência dentro dessas condições. Diante disso, a penalização que a “tolerância zero” 

acaba por se constituir, em verdade, de uma política de penalização da marginalização.  

Assim, o reforço policial se faz inócuo, uma vez que não apresenta uma efetiva solução 

ao problema, apenas uma forma de manter a população que vive na miséria controlado em favor 

de uma ordem social da qual as elites sociais se sentem proprietárias.  
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O segundo fator agravante do Brasil diz respeito à insegurança criminal vigente no país. 

Oriunda de um histórico de controle das massas populares, herdado da cultura escravocrata e 

do regime militar, no combate ao que se chamava de subversão interna, a violência policial no 

Brasil se apresenta de forma muito mais intensa do que nos demais países onde se disseminou 

a “tolerância zero”. 

 

O uso rotineiro da violência letal pela polícia militar e o recuso habitual à 

tortura por parte da polícia civil (através do uso de “pimentinha” e do “pau-

de-arara” para fazer os suspeitos confessarem”), as execuções sumárias e os 

“desaparecimentos” inexplicados geram um clima de terror entre as classes 

populares, que são seu alvo, e banalizam a brutalidade no seio do Estado. uma 

estatística: em 1992, a polícia militar de São Paulo matou 1.470 civis – contra 

24 mortos pela polícia de Nova York e 25 pela de Los Angeles-, o que 

representa um quadro das vítimas de morte violenta da metrópole naquele ano. 

É de longe o recorde absoluto das Américas. (WACQUANT, 1999, p. 05) 

 

O terceiro fator, por sua vez, é também originado do histórico escravocrata brasileiro e 

diz respeito ao recorte de classes através de uma estrutura racial. Existem pesquisas que 

demonstram que negros sofrem penalidades muito mais pesadas do que brancos, mesmo quando 

condenados pelos mesmos crimes. O que deixa claro que a população negra sofre muito mais 

violência estatal.  

No caso da esterilização compulsória da mulher residente em Mococa, é possível 

identificar os traços da punição da miséria como um dos motivadores à atuação das autoridades 

envolvidas. Senão vejamos. 

Como exposto no decorrer deste trabalho, a mulher vitimada pela atuação estatal, se 

encontrava em situação de vulnerabilidade social, com pouquíssimos meios de garantir sua 

existência digna, tampouco de seus filhos. Além disso, não apresentava os comportamentos 

tidos como ideais para as classes dominantes.  

Usuária contumaz de álcool e outros entorpecentes, ela não apresentava discernimento 

suficiente para arcar com uma nova gravidez indesejada, e os filhos que já possuía vivia em 

condições tão precárias quanto ela e seus companheiros (os quais, apesar de as autoridades 

terem se esquecido, também são responsáveis pelos filhos), tendo problemas graves tais quais 

o consumo de drogas já na menoridade e o abandono parental que colocou alguns deles em 

abrigos públicos. 

Desse modo e diante de todo o exposto no presente capítulo, possível se faz concluir 

que ela foi em verdade mais uma vítima dos princípios neoliberais que adentraram no país de 

forma a agravar ainda mais as condições degradantes de vida de sua população carente. 
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O Poder Público, no caso em tela, diante de uma pessoa que se encaixa em todas as 

características que a política de “tolerância zero” optou coagir e controlar, ao invés de proteger 

e auxiliar, uma mulher que, devido ao abandono estatal provocado pela ausência de serviços 

públicos capazes de sanar as desigualdades sociais, encontrava-se em situação de 

vulnerabilidade. 

Cumpre lembrar que, em nenhum momento do processo judicial levou-se em 

consideração o direito de defesa ou a manifestação de vontade da mulher. Isso deixa claro que 

para as autoridades ali envolvidas, as condições dela os legitimava a atuar sem a observância 

de normas constitucionais fundamentais, ao passo em que sua condição de miséria a fez ser 

tratada como um objeto do Estado, tendo sido ignorada sua humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ACP ajuizada pelo MPSP, no caso Mococa, cujo pedido consistiu em obrigar o 

Município de Mococa a realizar cirurgia de esterilização em uma mulher em situação de 

vulnerabilidade social, tendo como justificativa a preocupação com sua saúde, apresentou uma 

série de ilegalidades, resultando na lesão a diversos direitos fundamentais da paciente, tendo o 

Poder Público decidido pelo destino de seu aparelho reprodutivo, sem o seu consentimento e 

sem o exercício de seu direito à defesa. 

Ao se analisar o contexto social em que a atuação das autoridades aconteceu, foi possível 

perceber que suas atuações sofreram forte influência de posicionamentos conservadores como 

o machismo presente no controle dos corpos femininos, a eugenia social, representada pela 

determinação de esterilização compulsória a uma mulher marginalizada, e os meios estatais de 

se dirigir a vida dos pobres para estancar as consequências oriundas de políticas que traduzem 

a substituição do Estado-providência pelo Estado-penitência. 

 Com efeito, a decisão do aludido processo, não teve motivação pelo estado de saúde da 

paciente, mas sim de instrumentalizar a autoridade dos cargos judiciários para reproduzir uma 

lógica de exclusão social de mulheres pobres. Estas, no entanto, deveriam ser protegidas e 

assistidas pelo Estado brasileiro, mas sua condição de miséria e marginalização acaba por 

transformá-las em um objeto a serviço da sociedade, passível de ser maleado por aqueles que, 

pelas ideologias e posição política que possuem, sentem-se no direito de fazê-lo. 
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