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RESUMO 
 
O presente projeto utiliza-se do método dedutivo e da pesquisa qualitativa e 
descritiva desenvolvida através do levantamento bibliográfico, e busca verificar o 
antagonismo presente entre a norma descrita na Constituição Federal, que trata do 
livre planejamento familiar e a Lei n° 9.263/96, que traz em seu art. 10, I, uma 
limitação para a prática da esterilização voluntária, delimitando a disposição do 
próprio corpo da pessoa humana, em contraposição, tanto ao princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana, que constitui o fundamento basilar do Estado 
Democrático de Direito, quanto ao art. 226, §7º, da Constituição Federal, que 
representa uma limitação ao Estado de intervir na vida de particulares. A ideia é 
analisar sob o prisma dos princípios que regem o Direito de Família, até que ponto a 
Constituição Federal concedeu discricionariedade à mencionada Lei para interferir 
na autonomia privada dos casais no planejamento e organização de sua família.
  
INTRODUÇÃO 

 
Em análise à norma prevista pela Lei n° 9.263/96, que proíbe a pratica da 

esterilização voluntaria em mulheres que não preencham os requisitos nela 
estabelecidos, verifica-se que o Estado age limitando a decisão da mulher de dispor 
do seu próprio corpo. Tendo em vista que se trata de um direito fundamental, 
presente no art. 226, § 7º, da Constituição Federal, observando-se que a família se 
apresenta como uma instituição que têm especial proteção do Estado, busca-se 
investigar se essa intervenção do Estado regulando as relações familiares é 
legítima.  
 
OBJETIVOS 

 
O presente projeto de pesquisa tem por finalidade investigar a aplicação da 

norma prevista na Lei n° 9.263/96, em relação à vida dos particulares, pois esta 

norma impossibilita que aqueles, por sua livre decisão, façam um procedimento 

cirúrgico para a esterilização com o intuito de evitar a prole, caso não preencham os 

requisitos nela estabelecidos. Almeja-se conceituar o que seja planejamento familiar, 

identificar os benefícios e os malefícios que uma esterilização voluntária pode 

acarretar ao corpo e à decisão da mulher, analisar os princípios constitucionais que 

fundamentam o Direito de Família e as formalidades para a prática da esterilização 

voluntária. 

 
METODOLOGIA 
 
  No presente projeto de pesquisa optou-se pelo método dedutivo e da 
pesquisa qualitativa e descritiva, através do levantamento bibliográfico e da coleta e 
análise de dados. Fazendo o levantamento através da legislação brasileira, 
jurisprudências, doutrinas, livros, artigos científicos e publicados na internet. 
 
DESENVOLVIMENTO 



 
CAPÍTULO 1: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA 
 
1.1 A contextualização do Direito de Família na contemporaneidade 

 

O Direito de Família passou por várias modificações ao longo de sua 

evolução legislativa, e com o advento da Constituição de 1988 houve um grande 

avanço resultando no conceito atual de família entendida como uma pluralidade 

familiar. 

 
1.2 O direito ao livre planejamento familiar: os fundamentos constitucionais da 
família atual 

 

Os princípios foram e são a base para todo esse avanço ocorrer, tais como o 

princípio da dignidade humana, da afetividade, do livre planejamento familiar, o da 

igualdade, premissa fundamental a embasar o objeto da presente pesquisa, 

sobretudo na a análise da autonomia privada no Direito de Família. 

 
CAPÍTULO 2: ASPECTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA ESTERELIZAÇÃO 
VOLUNTÁRIA 
 
2.1 Esterilização voluntaria: o que é e como funciona? 
 

Em 1997, a esterilização voluntária feminina e masculina foi regulamentada 

pela Portaria 144 do Ministério da Saúde (MS), de acordo com a Lei 9.263, de 1996. 

O art. 10 da referida Lei, com relação à esterilização determina que somente é 

permitida a esterilização voluntária em pessoas maiores de 25 anos e com 

capacidade civil plena ou com dois filhos vivos, requisitos esses que visam impedir a 

esterilização precoce. Neste contexto, estudar-se-á o conceito e natureza jurídica da 

esterilização. 

 
2.2 Benefícios e malefícios ocasionados pela esterilização voluntaria 
 

Discute-se a juridicidade da prática da esterilização na seara dos direitos da 

personalidade, sendo que parte da doutrina considerava a esterilização cirúrgica 

como ilícito penal, a teor do art. 129 do Código Penal, já que dela resulta a 

inutilização de função orgânica, configurando-se, portanto, lesão corporal de 

natureza gravíssima. 



CAPÍTULO 3: A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DO LIVRE PLANEJAMENTO 
FAMILIAR FRENTE AO DIREITO DA MULHER NA DECISÃO PELA 
ESTERILIZAÇÃO 
 
3.1 Aspectos jurídicos da não permissão legal sobre a esterilização da mulher 
na Lei n° 9.263/96 
 

Será investigado sobre a constitucionalidade da Lei n° 9.263/96, tomando-se 

como fundamento o direito da personalidade que encontra exceção legal quanto à 

disposição do próprio corpo. 

 
3.2 O princípio do livre planejamento familiar como garantidor da autonomia 
familiar: o que deve prevalecer, o impedimento legal ou a autonomia da 
mulher? 
 

Observar-se-á como o princípio do livre planejamento familiar contribui para a 

autonomia no Direito de Família, garantindo-se a mínima intervenção estatal, 

sobretudo quanto à decisão do casal em ter filhos ou não.  

 
RESULTADOS PRELIMINARES  
 

Como resultado preliminar, respaldado no princípio da intervenção mínima do 

Estado no Direito de Família e o livre planejamento familiar, entende-se que o 

Estado não pode intervir nas relações familiares da mesma forma como interfere em 

relações contratuais. O presente projeto de pesquisa, em fase de desenvolvimento, 

tem o objetivo de ser desenvolvido em artigo científico para publicação oportuna, 

como conclusão do PIBIC 2018/2019. 
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