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Resumo
A esterilização voluntária e outros métodos que regulam a fertilidade foram esta-
belecidos pela Lei nº 9.263/96, com o objetivo de preencher lacunas da legislação 
legal e garantir um exercício pleno dos direitos reprodutivos de todos os indivídu-
os. O objetivo desta pesquisa é discutir se o princípio da autonomia e da igualdade 
resguardados as mulheres são levados em consideração diante da exigência legal 
de autorização do cônjuge para realização da laqueadura. É de extrema importân-
cia tratar sobre a inconstitucionalidade da exigência de autorização para uma cirur-
gia, já que isso viola claramente os direitos individuais garantidos as mulheres pela 
Constituição Federal. Este estudo tem caráter exploratório, além de possuir abor-
dagem qualitativa. Para a revisão foram utilizados Artigos científicos, monografias, 
legislação nacional vigente, bem como doutrinas e jurisprudências. Concluiu-se que 
é extremamente necessário dar maior relevância as garantias individuais das mul-
heres para que a cultura patriarcal seja rompida dando a todas elas o direito de 
escolher o que fazerem com seus corpos. 
Palavras-chave: Mulher. Reprodução. Planejamento Familiar. Laqueadura. 

Abstract
Voluntary sterilization and other methods that regulate fertility were established 
by Law 9.263/96, with the objective of filling gaps in legal legislation and guaran-
teeing a full exercise of reproductive rights for all individuals. The objective of this 
research is to discuss whether the principles of autonomy and equality, which are 
guaranteed to women, are taken into consideration when faced with the legal re-
quirement of spousal authorization to perform a sterilization. It is extremely im-
portant to address the unconstitutionality of the requirement of authorization for 
a surgery, since it clearly violates the individual rights guaranteed to women by 
the Federal Constitution. This study is exploratory in nature, and has a qualitative 
approach. For the review, scientific articles, monographs, current national legisla-
tion, as well as doctrine and jurisprudence were used. It was concluded that it is 
extremely necessary to give more relevance to the individual guarantees of women 
so that the patriarchal culture can be broken, giving all of them the right to choose 
what to do with their bodies.
Keywords: Woman. Reproduction. Family Planning. Placing a sterilization.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A laqueadura vem sendo utilizada como método contraceptivo 
permanente sendo regulamentada pela lei de planejamento familiar. 
Ocorre que a exigência legal do planejamento familiar que versa sobre 
os requisitos para a realização da laqueadura, proíbe o procedimento 
sem a anuência do cônjuge, dificultado a faculdade das mulheres ca-
sadas  optarem por esse procedimento. O cerceamento desse direito 
vem ferindo princípios basilares da nossa constituição. Nesse sentido 
as protagonistas desse direito têm lutado na busca de romper com li-
nhas de pensamento voltado ao patriarcado onde, a vontade da mulher 
era atrelada as exigências masculinas. Essa submissão exacerbada já 
não cabe mais hordienalmente, pois as mulheres já galgaram direitos 
inerentes da personalidade da pessoa humana através da constituição 
de 88 e, depois com a entrada em vigor do código civil de 2002 que 
reforçou esse avanço que o nosso estado democrático de direito teve. 

DIREITOS DA MULHER NO SÉCULO XXI 

As mulheres vêm percorrendo longo caminho na história em 
busca da efetividade de seus direitos. Não há uma só forma de con-

Para alcançar a realização de seus ideais de vida individuais, sociais 
ou de humanidade – o homem tem de atender às exigências de um 
condicionamento imensurável: submeter-se às leis da natureza e 
construir o seu mundo cultural. São duas exigências valoradas pelo 
Criador como requisitos à vida do homem na Terra – com o vocábulo 
vida implicando desenvolvimento de todas as faculdades do ser
      [ Paulo Nader ]
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 ]  ceituar o direito, são diversos os autores que se esmeram na busca 
pela forma mais eficaz de conceituá-lo. Olhando de um prisma so-
ciológico, o direito é um conjunto de regras sociais positivadas mul-
tidisciplinares que regem toda relação que se faça presente o Estado 
e mais de um indivíduo. Mas, de um modo organizacional primitivo 
de vida, o que imperava era o direito natural, ou seja, uma época 
em que não havia um direito positivo. Predominava-se à época, o 
metafisico, fase na qual os filósofos gregos ditavam o direito natural 
enquanto as normas não-escritas, constituídas no mundo das ideias. 
Para os Romanos, era a ordem natural das coisas, determinadas pelas 
leis da natureza. Houve um período em que a mulher era o centro 
da relação familiar por ser a responsável por gerar descendências. 
É sabido que, no início dos tempos, a mulher representava o poder 
central, sendo considerada, também, como um ser sagrado. Não ha-
via divisão entre os sexos, porém, é do conhecimento dos estudiosos 
que os homens se viam como seres marginalizados, já que não co-
nheciam a capacidade de procriação (SILVA; LONDERO, 2016). 

É incontestável que as mulheres conquistaram seu lugar no 
mundo jurídico, isto é, recebem o mesmo tratamento que é dado aos 
homens, segundo o princípio da igualdade que é pilar da constituição. 
Mas será que pela ótica social da realidade se pode enxergar essa igual-
dade? O senso moral que paira sobre a sociedade ainda é tradicional, 
ou seja, a mulher do século XXI, exerce os direitos que lhes são ineren-
tes como o de trabalhar, estudar, votar, pagar impostos, ir e vir, no en-
tanto, a sociedade tradicional lhe impõe certos encargos que ainda se 
encontram arraigados na sociedade. Devido a este anseio tradicional 
da sociedade as mulheres deste século se veem abarrotadas de tarefas 
e funções que lhes são cobradas todos os dias, pasme até mesmo por 
outras mulheres. Os efeitos da mulher multitarefas são devastadores. 
Apontam os estudiosos que a população que mais consome medica-
mentos psicotrópicos são as mulheres (MARTINI; SOUZA, 2015). 

Segundo Zirbel (2011, p. 3) “[...] apesar das mudanças efetua-
das no campo da legislação nas últimas décadas, o Estado e a socie-
dade ocidental ainda operariam com base em um modelo de família 
pautando na ideia do contrato de casamento e das relações biológicas 
de seus integrantes”. 
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Embora de modo acanhado e vagarosamente, os textos legais 
retratam a trajetória da mulher. Hoje, na plenitude de sua condição 
feminina, é parte fundamental da estrutura social e passou a exercer 
funções relevantes para sua emancipação pessoal e profissional, para 
a sociedade e para a família. Sua emancipação jurídica forçou o de-
clínio da sociedade conjugal patriarcal. A partir do momento em que 
ela assumiu a condição de “sujeito de desejo”, o princípio da indis-
solubilidade do casamento ruiu, uma vez que a histórica resignação 
feminina é que sustentava os casamentos (DIAS, 2015, p. 97).

Uma vez que as mulheres têm uma representatividade expressi-
va em relação aos homens são às vezes mais da metade da humanida-
de, desde os primórdios elas sempre dividiram o mundo e o trabalho 
tal qual os homens (LERNER, 2019). As mulheres são e foram peças 
centrais, e não marginais para a criação da sociedade e, a construção 
da civilização (DILL; CALDERAN, 2011). 

Passado esse lapso temporal a mulher foi perdendo a expressão 
ao longo do tempo passando a ser somente procriadora. Para melhor 
exemplificar a mulher vista como forma de procriação; houve um pe-
ríodo em que o homem criou o denominado sistema de fidelidade da 
mulher utilizando de várias invenções uma delas é o sinto castidade 
(LINCOLINS, 2019).

 Na Grécia antiga havia um local chamado ginecê, era uma par-
te da casa, onde a mulher ficava para que o homem garantisse que 
sua parceira apenas manteria relação sexual com ele a fim de garantir 
que os filhos desta seriam de fato dele, a intenção era de defender o 
seu patrimônio em relação a herança (Iop, 2009 ).  Já na idade me-
dieval Macedo (1992) dentre muitos outros medievalistas brasileiros, 
analisa a situação, do sexo feminino a partir dos povos formadores 
da sociedade europeia, distinguindo-os em dois grandes grupos. 

Primeiro aquele que não concedia muita liberdade e autorida-
de às mulheres, e o segundo que fazia o contrário. Neste primeiro 
grupo estavam os romanos e bizantinos, nos quais as mulheres se-
riam consideradas inferiores naturalmente aos homens, submetidas 
aos interesses familiares e/ou religiosos. No período medieval como 
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 ]  as mulheres não eram vistas como pessoa passível de direito não 
poderia compor como parte em qualquer processo que fosse, eram 
seus cônjuges que respondiam pelas suas esposas em caso de haver 
alguma lide. Se a mulher cometesse algum crime a responsabilidade 
penal era de seu marido, e se no caso concreto fosse a vítima como 
por exemplo no crime de estupro a visão era de que seria uma afronta 
a honra de seu esposo ou pai se a mulher fosse solteira (MARTON, 
2020). Geralmente, por todo período medieval, pairava enorme des-
confiança de que a vítima havia “tentado” o estuprador. 

Na esfera brasileira, com o advento do Brasil Império, após al-
cançar a independência (1822-1889), foi promulgada a primeira car-
ta magna do Brasil a Constituição de 1824, pelo Imperador D. Pedro 
I nesta constituição não a que se falar em direito das mulheres, pois 
apenas os homens que possuíam propriedades eram aparados pelo 
ordenamento jurídico vigente a época, restando de fora pessoas em 
situação de escravidão e as mulheres tanto as livres quanto as escra-
vas. (TAVASSI et al., 2021). 

No decorrer da revolução industrial nesse houve uma explosão 
de reinvindicações femininas clamando por seus diretos na esfera 
política podendo fazer parte de fato da sociedade como cidadãs, tais 
mulheres tomaram como inspiração movimentação que estava acon-
tecendo em outros países como nos EUA e na Inglaterra chamado 
sufragista. Por causa desses embates intensos e a Revolução de 30, em 
que Getúlio Vargas acendendo a presidência, em 1932 é promulgado 
o Código Eleitoral (Decreto nº 21.076/1932), trouxe uma faísca de 
esperança, preconizando   o direito da participação feminina na vida 
política do pais. (TAVASSI et al, 2021) 

Como resultado, Carlota Pereira Queirós, se torna a primeira 
mulher eleita deputada no Brasil, em 1933. Além disso, a Constitui-
ção de 1934 estabeleceu alguns dispositivos inéditos, como o direi-
to à igualdade de salário, a proibição de trabalho das mulheres em 
local insalubre e a permissão de descanso pós-parto. Entretanto, as 
Constituições subsequentes não apresentaram avanços significativos 
e, apesar do reconhecimento de suas cidadanias, as mulheres conti-
nuaram sem a efetividade de diversos direitos considerados funda-
mentais, como o princípio da igualdade, da não-discriminação e da 



PRINCÍPIO DA AUTONOMIA  E DA IGUALDADE EM FACE DA EXIGÊNCIA
 LEGAL  DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE PARA LAQUEADURA

D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

385

não-violência. Foi somente na segunda metade do século XX que os 
direitos das mulheres no Brasil foram ampliados e consolidados de 
fato na legislação brasileira (TAVASSI et al, 2021, ONLINE). 

Na década de 70 os movimentos feministas ganharam força no 
país, denunciando a desigualdade e a opressão que as mulheres ainda 
sofriam e lutando contra a discriminação e a violência nos anos 80 
começaram a surgir políticas públicas voltadas para as mulheres, prin-
cipalmente na área de combate à violência e na área da saúde. Nesse 
período foram criados o primeiro Conselho Estadual da Condição Fe-
minina (CECF) e a primeira delegacia especializada na defesa da mu-
lher, ambos em São Paulo. Assim como o Conselho Nacional dos Di-
reitos da Mulher (CNDM), que serviu como uma estrutura formal na 
representação dos movimentos de mulheres e manteve mobilizações e 
pressões ao longo do processo constituinte (processo de formulação e 
estruturação de uma Constituição) iniciado em vista da redemocrati-
zação do país, em 1985 (TAVASSI et al, 2021, online).

 A expressão ‘’lobby do batom’’ foi um movimento feito por 
mulheres dispostas a terem seus direitos reconhecidos, dando ori-
gem a carta da mulher brasileira para o constituinte. Finalmente o 
clamor de centenas de brasileiras foi ouvido. Trazendo um avanço 
escandaloso para os direitos das mulheres.  A Carta previa uma re-
lação de direitos que inerentes a pessoa humana. O movimento do 
Lobby veio ser efetivado com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, essa foi uma conquista sem precedentes no Brasil em rela-
ção as mulheres. Mais de 70% das solicitações constantes na carta foi 
incorporada a constituição (MONTEIRO, 2018). 

A Constituição de 1988, também conhecida como Constitui-
ção Cidadã, ampliou de maneira significativa os direitos individuais, 
sociais, civis e políticos de todos os cidadãos brasileiros (BRASIL, 
1988). Com isso, dentre as conquistas dos direitos das mulheres des-
tacam-se: determinação da igualdade formal entre homens e mulhe-
res; o aumento dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres; 
a igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal (união com 
a intenção de constituir família sem vínculo jurídico); a definição do 
princípio da não discriminação por sexo; a proibição da discrimina-
ção das mulheres no mercado de trabalho; e o estabelecimento de 
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 ]  direitos no campo da contracepção, relacionados aos direitos sexuais 
e reprodutivos (TAVASSI et al., 2021). 

Para melhor detalhar as circunstâncias dos direitos das mulhe-
res no Brasil, é importante analisar a linha do tempo de seus direitos 
e o papel que ocupava na sociedade brasileira no decorrer dos sécu-
los. A época do Brasil Colônia (1500-1822), é marcado por diversos 
fatores, entre eles, a pequena porcentagem de pessoas que possuíam 
direitos e deveres e, a o estigma da mulher doméstica, serva do lar e 
da família. Esse estilo de vida se perpetuou ao longo da nossa histó-
ria, e somente anos depois, o Brasil começou a ter um avanço, com a 
promulgação da constituição de 1988 considerada como constituição 
cidadã (ROCHA, 2014).

Durante séculos, a sociedade feminina vivia em patamar de in-
ferioridade, deixando de possuir direitos básicos, como o não reco-
nhecimento de sua cidadania, e, a falta de autonomia em relação aos 
seus proventos. É de suma importância a implementação da equida-
de entre gêneros no nosso cotidiano, pois o patriarcado encontra-
-se enraizado em nossa história. Uma estrutura social, econômica e 
política construída com base em injustiças ao longo da história não 
consegue ser desconstruída sozinha. Existe um longo caminho a ser 
pavimentado em se tratando da prática de igualdade entre homens e 
mulheres (JELIN, 1994).

Ainda que exista um grande avanço no direito das mulheres, 
pode-se constatar resquícios de uma era sombria que já ficou para 
trás, onde qualquer ato a ser tomado por uma figura feminina, prin-
cipalmente voltado ao direito de decidir sobre sua vida, não era per-
mitido. Neste sentido, observa-se como ocorreram mudanças quanto 
ao papel da mulher na sociedade brasileira desde o início do século 
XX para o século XXI. Conforme os ordenamentos civilistas de cada 
época, a mulher deixou de ser apenas companheira do marido, de ser 
relativamente incapaz para exercer os atos da vida civil enquanto na 
constância da sociedade conjugal, para sua total liberdade e igualda-
de perante o homem.

A Lei nada mais é que uma expressão ideal desse dogma, dessa 
verdade absoluta positivada. Tanto que sua criação é a partir de uma 
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legitimação de representação popular, sendo que, se está em Lei foi 
elaborada por representantes do povo, assim, seria a vontade do povo 
expressa, levando ao discurso que sua infração seria também contra 
uma vontade geral e popular. No entanto, é de amplo conhecimento 
que estas afirmações são um quanto inverdades, afinal, se assim o 
fosse, não existiriam movimentos sociais e insatisfação popular sobre 
as leis e/ou projetos de leis em tramitação no legislativo.

Observa-se que a própria linguagem legal do antigo código era um tanto 
quanto preconceituosa, descrevendo que os homens eram capazes de direitos 
e obrigações, colocando prioridade para os homens quanto à administração 
de bens do ausente, possibilidade de o marido anular casamento com mulher 
já deflorada, conceitos como mulher honesta, entre outros. Ademais, impres-
cindível citar uma lei que foi divisora de águas para a evolução da emancipa-
ção feminina, cujo vigor revogou alguns dispositivos do código civil de 1916 
de seu texto original, o conhecido estatuto da mulher casada/LEI Nº 4.121 de 
1962. Inicialmente, em seu texto original, o código civil de 1916 previa, no 
artigo 393, a retirada do pátrio poder da mulher, em relação aos filhos do leito 
anterior, quando contraísse novas núpcias, tendo sido alterado pelo estatuto 
de 1962, declarando que a mulher não mais perderia os direitos do pátrio 
poder quando contraísse novas núpcias. Ademais, em seu artigo 380 que dava 
o exercício do pátrio poder ao marido e somente na falta deste à mulher, de-
clarou o exercício do pátrio poder a ambos os pais, prevalecendo a vontade 
do homem somente em situação de discordância do casal, ressalvado à mãe 
o direito de recorrer ao juiz para solução da divergência. Contudo, uma das 
principais mudanças geradas por este estatuto foi a extinção do art. 6°, inciso 
II, do texto original do Código de 1916, que descrevia que as mulheres casa-
das seriam relativamente incapazes a certos atos, ou à maneira de os exercer, 
enquanto subsistisse a sociedade conjugal (MAZZA, 2015, ONLINE).
 

Tais conquistas foram de grande valia para a emancipação fe-
minina, contudo, somente com a promulgação da República em 1988 
e, posteriormente, com a vigência do Código Civil de 2002 que os 
direitos da mulher foram totalmente garantidos, levando a igualdade 
não apenas formal, mas também material dos gêneros.

A seguir, iremos demonstrar, comparativamente, as mudanças 
ocorridas no antigo Código civil e o atual, demonstrando os dispo-
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 ]  sitivos correspondentes e, em seguida, teceremos apontamentos. No 
que tange ao Código revogado pela Lei 10.406/2002, o homem era o 
cerne do antigo ordenamento. O termo homem não se referia à hu-
manidade, mas ao gênero. Temos vários exemplos: 

Art. 2° Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil” (BRA-
SIL, 1916);

Art. 1° Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (BRASIL, 
2002) 

Art. 4° A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro” (BRASIL, 
1916). Art. 2° A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

O Código civil de 1916 no artigo 178 confere ao homem uma 
série de direitos desarrazoados em face da mulher como prazo pres-
cricional para anular o casamento em caso de a mulher já ter tido 
experiências sexuais antes contrair as núpcias, ação para de investi-
gatória de paternidade do filho de sua esposa e, até mesmo nulificar 
os atos praticados pela mulher sem o consentimento. Essa ação po-
deria ser movida tanto pelo cônjuge quanto pelos herdeiros. Art. 178 
CC/1916. Prescreve:

§ 1° Em dez dias, contados do casamento, a ação do marido para anular o 
matrimônio contraído com mulher já deflorada. § 3° Em dois meses, con-
tados do nascimento, se era presente o marido, a ação para este contestar a 
legitimidade do filho de sua mulher. Em dois anos: VII – a ação do marido 
ou dos seus herdeiros, para anular atos da mulher, praticados sem o seu 
consentimento, ou ser o suprimento do juiz; contado o prazo do dia em que 
se dissolver a sociedade conjugal.

Com progressão dos direitos das mulheres sendo amparado 
pela constituição de 1988, pode-se constatar sem sombra de dúvidas 
que esses textos seriam inconstitucionais haja vista que feriria todos 
os princípios constitucionais.
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Em seu artigo 178 do código revogado, o legislador descreveu 
prazo de prescrição para o marido para “anular o matrimônio con-
traído com mulher já deflorada”; “ação para este contestar a legitimi-
dade do filho de sua mulher”; “a ação do marido ou dos seus herdei-
ros, para anular atos da mulher, praticados sem o seu consentimento” 
Art. 36 CC/1916. Os incapazes têm por domicílio o dos seus repre-
sentantes.  Parágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do 
marido, salvo se estiver desquitada, ou lhe competir a administração 
do casal. Dispositivos tais que, atualmente, seriam inconstitucionais 
e não há, portanto, correspondência com o texto do atual código de 
direito civil. (MAZZA, 2015).

Quanto à autonomia e à igualdade, cada período da história 
teve raízes dogmáticas profundas. Algumas foram perdendo força, 
deixando de existir e outras se arrastaram ao longo da história. De 
um modo geral, o dogmatismo é uma espécie de fundamentalis-
mo do senso comum. Os dogmáticos expressam verdades talvez não 
certas, devendo-se ao filósofo alemão Immanuel Kant (1724 - 1804) 
e à obra Crítica da Razão Pura o significado filosoficamente pejora-
tivo do termo. Dogmatismo é uma atitude espontânea que se tem 
desde criança com senso, uma tendência para acreditar que o mundo 
é da maneira que aprendemos (KANT, 1781). 

A palavra individualidade, refere-se à qualidade particular do 
comportamento do indivíduo, o que forma a sua personalidade, fru-
to dos valores adquiridos da sua relação familiar, experiências sociais 
e do seu cotidiano, da fecundação até o final da vida. Sendo a perso-
nalidade o maior bem que o indivíduo singular consegue oferecer à 
organização (BERNDT, 2019). 

Segundo leciona Dias (2017, p. 98), para que o direito possa 
apreender a ideia de Justiça é necessário compreender a subjetivi-
dade feminina. Essa foi a grande contribuição da psicanálise para o 
direito. É preciso desfazer a confusão de que a igualdade é possível 
sem considerar que o campo da objetividade perpassa pelas subje-
tividades masculina e feminina.  As saudáveis e naturais diferenças 
entre homens e mulheres precisam serem salientadas no princípio 
da igualdade. Implementar a igualdade não é conceder à mulher o 
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 ]  tratamento privilegiado de que os homens sempre desfrutaram, sob 
pena de se reconhecer que o modelo é o masculino. É importante 
lançar um olhar mais detido sobre a condição da mulher para aferir 
se realmente há igualdade ou se esta é apenas formal.

 Houve um período em que as mulheres eram o cerne da so-
ciedade conhecida como matriarcado. Com o passar dos tempos, 
outras formas organizacionais foram sendo ensinadas e nesse avan-
ço da história o homem foi se tornando o centro, iniciando a Era 
do Patriarcado, na qual as mulheres eram vistas como procriadoras. 
Em dado ponto da história, o homem criou o sistema da fidelidade 
se valendo de vários recursos para garantir que a mulher só tives-
se um parceiro, como por exemplo o cinto de castidade. Avançando 
um pouco, no período medieval, a individualidade da mulher estava 
atrelada as vontades machistas dos homens onde era responsável por 
tarefas do lar sendo ela esposa ou filha de alguém. Ser mulher na era 
medieval, significava preparar refeições, dar atenção às pessoas en-
fermas, limpar espaços compartilhados, entre outras tarefas da casa 
(MARCONDES, 2021). Sua individualidade era reprimida e qual-
quer mulher que ousasse a romper com os dogmas desse período 
eram taxadas como bruxas e feiticeiras. 

O divisor de águas dos direitos da mulher do século XX foi a 
segunda onda da revolução industrial e a inclusão da mão de obra 
feminina nas indústrias, uma posteridade de mulheres adentrou as 
primeiras décadas do século 20 dispostas a romper com os dogmas 
femininos da época. Essa nova identidade da mulher trabalhadora 
foi transformando suas mentalidades e emponderando-as de for-
ma que passaram a enxergar que também eram pessoas titulares 
de direitos. Foi nesse período que a mulher começou a vivenciar 
dupla jornada de serviço, além de trabalhar nas fabricas, elas eram 
obrigadas a dar conta dos afazeres domésticos como o cuidado 
com filhos, maridos etc. No século XX, o papel das mulheres re-
presentou grandes transformações sociais e as maiores realizações. 
As mulheres puderam ser emancipadas, assumiram o poder com 
o compromisso em todas as etapas de sua vida e também mantive-
ram postura diante às exigências relacionadas às responsabilidades 
assumidas (MALLARD, 2008).
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Com a grande mobilidade, existiram grandes conquistas e 
maior visibilidade em relação ao trabalho feminino (MESTRE, 
2004). Mesmo em meio a tanto progresso, ainda subsistem vários 
fatores a serem resolvidos e discriminações a serem desfeitas, como 
por exemplo, as diferenças salariais entre os sexos. Não obstante, a 
mulher conseguiu nivelar de certa forma os seus direitos, como por 
exemplo, o direito de poder estudar, votar, trabalhar, livre expres-
são, pensar, decidir o seu destino, gostar, gozar da sua sexualidade, 
ser livre para tomar suas próprias decisões conforme julgar melhor. 
(MALLARD, 2008). 

 Em 1.827 as meninas foram liberadas para frequentarem esco-
la (FERNANDES, 2019). Foi dito pelo Senador Marquês de Carave-
las (BA) que, em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de 
raciocínio tão grande quanto os meninos, não prestam tanta atenção 
ao ensino. Parece que a sua natureza repugna o trabalho árido e difí-
cil e só abraça o deleitoso. 

Basta-lhes saber ler, escrever e as quatro primeiras operações da aritmética. 
Se querem dar-lhes algumas prendas mais, ensinem-lhes a cantar e tocar, 
prendas que vão aumentar a sua beleza. O que importa é que elas sejam bem 
instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a 
entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. Em suma 
pode-se avaliar nesta fala que os homens da época estavam mais preocupa-
dos em não dar ferramenta suficiente para a classe feminina, pois poderia 
fugir ao controle dos maridos, então, a melhor proposta era: vamos ensinar 
algo que traga encanto aos olhos masculinos (WESTIN, 2020, p. 2). 

Em 1832, uma autora ousada e à frente de seu tempo, publicou 
um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. 
Ela foi a primeira mulher brasileira a denunciar em uma publicação 
a fábula do predomínio do homem e de defender as mulheres como 
pessoas inteligentes e merecedoras de respeito igualitário (NOSSA 
CAUSA, 2020).

Em 1879 foram abertas as portas da universidade para a pre-
sença feminina gabaritando mais e mais as mulheres ao mercado de 
trabalho, isso fez com que seu leque de possibilidades em relação a 
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 ]  emprego aumentasse. Com toda certeza essa conquista não foi fácil 
de ser atingida, pois se para a educação básica já houve restrição, 
quanto mais para o acesso à universidade. Isso não significa que o 
machismo seria paralisado, pelo contrário, as estudantes eram opri-
midas e alvos dos preconceitos masculinos. No mês de dezembro de 
1910, reuniram-se assim na cidade do Rio de Janeiro professoras, 
escritoras e donas de casa, somando ao todo 27 mulheres, que con-
cordaram em assinar a ata de fundação de um partido político que 
tinha como objetivo integrá-las na sociedade política. O grupo bus-
cava representar as mulheres brasileiras na capital federal e em todos 
os estados do Brasil, promovendo a cooperação entre elas na defesa 
das causas relativas ao progresso do país e da cidadania. Assim, o 
programa do partido destacava a luta pelo sufrágio feminino como 
primeiro passo para a plena incorporação das mulheres ao mundo 
público. Esse processo foi liderado pela professora Leolinda de Fi-
gueiredo Daltro, eleita presidenta da agremiação. Depois de 20 anos 
da proclamação da república é que as mulheres conseguiram depois 
de muito esforço ingressarem na vida política, podendo representar a 
classe feminina em seus direitos e deveres frente uma sociedade que 
insistia em frear esse avanço (MELO, 1911).

Em 1932, o sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Có-
digo Eleitoral Brasileiro: uma vitória da luta das mulheres que, desde 
a Constituinte de 1891, pleiteavam o direito ao voto. Essa conquis-
ta só foi possível após a organização de movimentos feministas no 
início do século XX, que atuaram intensa e exaustivamente no mo-
vimento sufragista, influenciadas, sobretudo, pela luta das mulheres 
por direitos políticos nos EUA e na Europa (BRASIL, 2018). 

Em 27 de agosto, a Lei nº 4.212/1962 permitiu que mulheres 
casadas não precisassem mais da autorização do marido para traba-
lhar. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança 
e à oportunidade de pedir a guarda dos filhos em casos de separação 
(DIAS, 2015)

 No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. 
Apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico, por in-
fluenciar os hormônios femininos, não dá para negar que o medi-
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camento trouxe autonomia à mulher e iniciou uma discussão im-
portantíssima sobre os direitos reprodutivos e a liberdade sexual 
feminina (NOSSA CAUSA, 2020).

Até 1974, os bancos queriam ditar como as mulheres gas-
tavam o próprio dinheiro. Mulheres solteiras ou divorciadas que 
solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas 
a levar um homem para assinar o contrato. A mulher não tinha li-
berdade de escolha e era vista como objeto que pertencia ao pai ou 
ao marido, sem voz ativa alguma. Somente neste ano foi aprovada 
a “Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito”, para que clientes 
não fossem mais discriminadas com base no gênero ou no estado 
civil (NOSSA CAUSA, 2020).

 Até o dia 26 de dezembro de 1977, as mulheres permaneciam 
legalmente presas aos casamentos, mesmo que fossem infelizes em 
seu dia a dia. Somente a partir da Lei nº 6.515/1977 é que o divórcio 
se tornou uma opção legal no Brasil. Porém, é importante ressaltar 
que anos após a validação da Lei, as mulheres divorciadas permane-
ciam discriminadas pela sociedade. Esta pressão social levou muitas 
mulheres a optarem por casamentos infelizes e abusivos em vez de 
pedirem o divórcio (DIAS, 2015). 

Muitas dificuldades as mulheres enfrentaram em relação ao 
direito ao próprio corpo, que são direitos inerentes à personalida-
de, que abrange desde elementos psíquicos até o corpo concreto. O 
corpo humano reúne todos os aspectos pessoais, representando-o, 
fato que o torna importante. Nesse diapasão, o corpo emerge como 
esfera central da existência, com uma série de tutelas à personalidade 
individual concretamente considerada (ÂMBITO JURÍDICO, 2016). 

A dignidade da pessoa humana é o núcleo dos direitos de per-
sonalidade, que também são objeto de estudo da Bioética, que surge 
como uma nova disciplina que se vale das ciências biológicas para 
melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Atualmente, am-
pliou-se o conceito da Bioética para um estudo sistemático das con-
dutas humanas no âmbito das ciências da vida e da saúde, analisadas 
em face dos valores e princípios morais (MABTUM, 2015). 
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 ]  Existe uma discussão acerca da dissonância em relação a laquea-
dura e a anuência do cônjuge. Essa imposição que traz à baila uma 
medida descabida no qual o homem exerce controle do corpo da mu-
lher a fim de determinar se ela deve ou não ser submetida a esteriliza-
ção permanente. Isso fere demasiadamente o direito ao próprio corpo. 
Conforme a população vai alcançando o acesso a informações sobre 
assuntos como este em tela, vão surgindo inquietações. É bem prolixo 
os debates sobre a   permissão do cônjuge na realização da laqueadura. 
Com o dinamismo da sociedade tem-se visto uma mudança na menta-
lidade, haja vista que outrora essa discussão era irrelevante. No entanto 
hoje em dia tem chegado cada vez mais demandas nos tribunais e por 
sua vez, na câmara legislativa tem surgido projetos a fim de trazer uma 
nova interpretação sobre o dispositivo da Lei de planejamento familiar 
a saber o artigo 10 e incisos (SOUZA; MOURA, 2020).

A esterilização voluntária é uma forma de exercer o direito sobre o corpo. A 
ordem jurídica reconhece como legítimo o interesse de a pessoa tratar sepa-
radamente, em seu corpo, duas dimensões da função sexual: a reprodução 
da espécie e o prazer; especificamente, o interesse de tratar separadamente 
essas dimensões com o objetivo de neutralizar a primeira e otimizar a outra. 
Quem deseja usufruir o prazer sexual sem correr o risco de procriar pode 
submeter-se a procedimentos cirúrgicos de esterilização. São admitidas a 
vasectomia, para os homens, e a laqueadura tubária, para as mulheres, bem 
assim qualquer outro método que venha a ser cientificamente desenvolvi-
do. Veda-se, de modo expresso, a extirpação do útero (histerectomia) ou 
dos ovários (ooforectomia) (COELHO, 2012, p. 188).

De acordo com a liberdade, primado do ordenamento pátrio, 
é possível aos particulares fazerem os arranjos familiares que dese-
jarem. É bem verdade que atualmente a maioria das mulheres con-
tribuem na estrutura financeira de seus lares em diversas áreas, ou 
mesmo se dedicam aos estudos almejando uma estabilidade através 
de concursos públicos. E nesse contexto muitas preferem abrir mão 
de forma definitiva da maternidade. Até mesmo as que se casam e 
querem se aventurar com seus parceiros ou projetam algo que não 
os permitem terem filhos. No entanto na sociedade conjugal essa tal 
liberdade é mitigada quando esbarra na divergência de pensamento 
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do cônjuge, pois se há um consentimento mutuo não faz diferença no 
mundo jurídico, mas quando há divergência na constância do casa-
mento entre o casal prevalecerá a vontade do cônjuge que decide por 
não autorizar que sua parceira realize a laqueadura. A mulher, assim 
como o homem, é amparada tanto pela constituição quanto pela Lei 
infraconstitucional que lhe assegura os direitos da personalidade, 
destacando-se o direito ao próprio corpo (CAMARGO, 2020).

É importante explicar que o princípio da mínima intervenção 
do Estado no planejamento familiar é uma tendência a ser cumprida 
mormente após a CF/88. Entretanto, impende abordar esse desenvol-
vimento a partir da menção de alguns precursores da teoria do Estado, 
de forma sucinta. Destaca-se entre eles Thomas Hobbes, Karl Marx e 
John Locke que preconizaram a ideia de Estado e sociedade.

De acordo com a visão de Marx, o Estado não tinha cunho reli-
gioso/metafísico nem se tratava de um acordo coletivo. Pela sua pers-
pectiva era um meio seguro de estabelecer uma parcela da sociedade 
em detrimento da outra. A parte que detinha auto poder aquisitivo 
deveria dominar sobre a classe menos favorecida. Segundo Thomas 
Hobbes, tinha de existir um poder que freasse os homens, pelo fato 
de estes serem movidos pelo egoísmo e pela paixão. De acordo com 
Hobbes, os homens eram tendenciosos ao mau. A partir desse pen-
samento nasceu o Estado. Os homens abdicaram de seu livre-arbítrio 
para delegar a uma pessoa o poder de decisão do que era justiça. John 
Locke era um crítico da teoria de Hobbes. Locke criticava o estado 
como o detentor do poder absoluto, de ditar regras e dizer o que é 
justo ou injusto. Na verdade, para este pensador o poder emanava do 
povo respeitando suas crenças e individualidades. Mesmo havendo 
um Estado dominador careceria este venerar as leis naturais. O esta-
do estabelecido de forma soberana, que visa reger a condutas das pes-
soas em relação aos seus semelhantes dentro de seu território através 
de leis e princípios, outrossim, aparelhando e constituindo da melhor 
maneira possível as interações entre seus pares. O estado atuando 
então como mediador das condutas sociais (CUNHA, 2017).

Diante das grandes inovações sociais, principalmente em seus 
arranjos familiares, o Estado através de sua legislação vem tentan-



ELAINE DA SILVA OLIVEIRA CANTO  — ALINNE ARQUETTE  —  HILDELIZA   BOECHAT 396

H
IL

D
EL

IZ
A 

BO
EC

H
AT

   
—

   
AL

IN
N

E 
AR

Q
U

ET
TE

   
 —

   
M

O
YA

N
A

  M
.  

R
O

B
LE

S-
LE

SS
A

    
[ o

rg
an

iz
ad

or
as

 ]  do acompanhar a curtos passos essas novas tendências familiares. 
Grande parte dos doutrinadores entende que a função do estado é 
propiciar políticas públicas a fim de amparar e dar suporte para que 
a atual sociedade familiar possa crescer ou não da melhor maneira 
que lhe couber sem prejuízo de seus ideais de cunho religioso e se-
cular (ASSIS, 2020). 

Tal entendimento se dá, principalmente, pela peculiaridade 
que possui a instituição familiar, ou seja, deve-se ter em mente que 
a família não é uma criação do Estado, tampouco uma invenção do 
direito como por exemplo os tributos do direito tributário, as socie-
dades do direito empresarial, ou o aviso prévio da legislação traba-
lhista. Esses institutos são criados para servir a sociedade como um 
todo. A família é antecessora do estado e concomitante ao direito, 
de forma que ao direito coube apenas o dever de reconhecê-la, e não 
de instituí-la. (ASSIS; PAULA, 2020, online). 

Esta é a lição do professor João Baptista Villela: Ao Estado, assim como à 
Igreja, compete em grau a um só tempo eminente e inabdicável reconhecer 
a família. Reconhecer a família, contudo, não é apenas abrir-lhe espaço nas 
constituições e nos códigos, para, depois, sujeitá-la a regras de organização 
e funcionamento. É, antes, assegurar sua faculdade de autonomia e, portan-
to, de auto-regramento. O casamento e a família só serão o espaço do so-
nho, da liberdade e do amor à condição de que os construam os partícipes 
mesmos da relação de afeto (ASSIS, PAULA, 2020, online). 

O surgimento da intervenção mínima do estado em relação 
ao direito de família, embora não seja positivado, pode vislumbrar 
através do artigo 1553 do Código Civil, que preleciona em seu texto 
que é defeso, ou seja, é proibido a qualquer ente, seja ele de direito 
público ou de direito privado, interferir na sociedade familiar. Pare-
ce um tanto controverso quando se olha para a Lei do planejamento 
familiar em seu artigo 10 e incisos, pois salta aos olhos a inconsti-
tucionalidade do artigo mediante ao todo o exposto. O estado deve 
atuar de forma a promover o bem-estar das famílias despondo tudo 
que lhe é devido para assegurar o bom desenvolvimento da institui-
ção familiar, e não impondo de forma descabida regramentos que 
fere a autonomia privada (ASSIS, 2020). 
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Tema de especial relevo e atualidade diz respeito ao movimento 
de afirmação da intervenção mínima do Estado nas relações familia-
res (também chamado de Direito das Famílias mínimo), com a con-
sequente valorização da autonomia privada. Isso porque o Direito das 
Famílias contemporâneo se apresenta como a expressão mais pura de 
uma relação jurídica privada, submetida, por conseguinte, ao exer-
cício da autonomia privada dos indivíduos. Nesse quadrante, toda e 
qualquer ingerência estatal somente será legítima e justificável quan-
do tiver como fundamento a proteção dos sujeitos de direito, nota-
damente daqueles vulneráveis, como a criança e o adolescente, bem 
coma a pessoa idosa (a quem se dedica proteção integral). Trata-se, 
destarte, de simples projeção da autonomia privada como pedra de 
toque das relações regidas pelo Direito Civil como um todo, como 
corolário do reconhecimento da liberdade de atuação do titular no 
campo privado. Em sendo assim, 0 Estado somente deverá atuar nas 
relações privadas para assegurar garantias mínimas, fundamentais ao 
titular. (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 46).

Esse movimento de intervenção mínima vem no sentido de li-
bertar as pessoas para conduzirem suas vidas do modo que melhor 
lhes aprouver, podendo ser considerada como ilegítima, a intervenção 
do Poder Estatal em relações familiares entre pessoas livres e iguais. 
(FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 156-161). Sendo o Direito de Família 
composto, em sua maioria, por relações existenciais, travadas entre os 
membros de uma família, a interveniência de terceiros em tais ques-
tões de foro íntimo parece ser por demais invasiva, principalmente 
quando o Estado tenta formalizar tais relações. O que se tenta fazer 
com este novo movimento afirmativo de não intervenção é exatamente 
propiciar aos indivíduos a possibilidade de agir conforme a sua vonta-
de, sem a necessidade dos comandos do Estado (SANTOS, 2013). 

Na ação direta de inconstitucionalidade Nº 5.097/2015, O STF 
tratou sobre o princípio da dignidade humana: 

O Estado de Direito encontra seu alicerce mais robusto no Princípio da dig-
nidade do ser humano, sustentáculo de todos os Direitos fundamentais. O 
direito à dignidade fundamenta a proteção à família e o planejamento fami-
liar (art. 226, § 7o, da Constituição da República). Esterilização voluntária 
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 ]  por decisão individual não é incompatível com planejamento familiar. No 
Estado de Direito não cabe, sob pena de desfigurar-se seu centro de identi-
dade, impor restrições à autodeterminação pessoal, em seu aspecto mais es-
sencial, que é a liberdade de dispor do próprio corpo. A Constituição impõe 
ao Estado a promoção de mecanismos que possibilitem êxito das escolhas 
dos cidadãos, tanto no sentido da reprodução, quanto no da esterilização, 
segundo a parte final do art. 226, § 7o (BRASIL, 2015). 
 

O tema em discussão tem causado inquietação à sociedade, que 
já contempla movimentações e questionamentos sobre a constitucio-
nalidade da intervenção do estado na escolha reprodutiva da mulher. 
Entende-se que fere o poder do exercício do direito de fazer o arranjo 
familiar que lhe couber, transitando pela liberdade que o ordenamento 
pátrio lhe atribui, não havendo qualquer intromissão estatal em respei-
to ao princípio da intervenção mínima do estado. A movimentação do 
estado no que diz respeito ao planejamento familiar deve-se ater tão 
somente às políticas públicas de proteção e conscientização. A escolha 
reprodutiva da mulher da mulher não pode estar atrelada a vontade de 
outro indivíduo por mais que este seja seu cônjuge que estranhamente 
é imposta pela legislação vigente (VECCHI, 2018).

Na concepção do instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM) são vários pontos controversos referentes à família. No 
atual diploma, se por um lado impera o protecionismo nos arran-
jos familiares, por outro, seria transposto ferindo o princípio da 
autonomia privada. Ainda nesse sentido o instituto diz que a lei de 
planejamento familiar infligiria tal princípio, tornando-se inconsti-
tucional (IBDFAM, 2015).

Mesmo havendo uma discordância entre doutrinadores, para 
estes renomados juristas não há nada mais privado que as relações 
familiares no âmbito jurídico (CHAVES; ROSENVALD, 2016). 

Por certo, a relação familiar diz respeito a interesses particu-
lares e está incluída na estrutura do direito Civil porque o interesse 
fundamentalmente presente diz respeito, essencialmente, a pessoa 
humana. Exatamente por isso, possuem as relações familiares um ca-
ráter acentuadamente privado, destinando-se a tutela do ser, em seus 
múltiplos interesses (CHAVES; ROSENVALD, 2016). 
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Nesse aspecto, e importante concluir que a autonomia femini-
na no âmbito familiar pleiteada neste artigo sofre violação por foça 
do artigo 10 e incisos da lei 9.263/96.

A LEI 9.263/96 E O PLANEJAMENTO FAMILIAR 

          

No período em que a lei em tela estava sendo confeccionada, 
houve discordância entre os poderes a saber o poder legislativo e 
o executivo. O outrora presidente da republica o senhor Fernando 
Henrique Cardoso se o pôs parcialmente aos ideais desta legislação. 
Segundo o Ex. Presidente era ultrajante que quaisquer pessoas que 
não tivesse o conhecimento técnico pudessem tomar tal decisão. So-
mente o médico poderia dizer se era caso de intervenção cirúrgica ou 
não. A contrário senso ensejaria crime previsto no código penal lesão 
corporal.  A sociedade faz direito, mas este anda a passos vagarosos 
para atender as dinâmicas sócias. Em se tratando da lei 9273/96, foi 
apresentado esse projeto em 1991 pelo senhor deputado Eduardo 
Jorge - PT/SP, e após 5 anos ela fora a ser publicada (BRASIL, 1996). 

As regras para quem pode fazer a laqueadura estão previstas na 
lei 9263/96 que versa sobre planejamento familiar. De um modo ge-
ral para as mulheres que optarem pela laqueadura precisam ter mais 
de 25 anos. Essa Lei já traz em seu bojo uma exceção à regra qual seja 
a de ter dois filhos vivos (BRASIL, 1996).

 Para que o procedimento de esterilização seja feito é necessá-
rio a manifestação de vontade. Para que haja essa manifestação de 
vontade a mulher precisa ter capacidade civil plena, para que o pro-
cedimento de esterilização seja feito é necessário a manifestação de 
vontade. Para que haja essa manifestação de vontade a mulher precisa 
ter capacidade civil plena, diz o artigo 5° do Código civil que a pessoa 
tem capacidade plena aos 18 anos completos (BÚSSOLO, 2012), mas 
a lei em questão se opõe a maior idade imposta pelo Código civil, 
sendo obrigatoriamente ter acima de 25 anos, relativizando o quesito 
idade se a mulher tiver 2 filhos vivos. Ainda sobre a capacidade civil 
o art 4° inciso, II e, III traz um rol de incapacidade que de um modo 
geral seria um impeditivo segundo a Lei 9263/96 a realização da la-
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 ]  queadura (BRASIL, 2002). A manifestação de vontade deve ser feita 
pelo menos 60 dias de antecedência ao procedimento. 

Pormenorizando essa temática será visto as regras da laqueadura 
na esfera pública e pela rede privada. O sistema único de saúde segue à 
risca a legislação a saber a Lei de planejamento familiar. Primeiro pas-
so a ser dado para a realização da cirurgia em questão é ter a carteira 
nacional de saúde na qual vale em todo território brasileiro e a carteira 
municipal de saúde mais conhecida como carteirinha do SUS onde o 
controle é feito pelo município onde a pessoa reside (BRASIL, 1996). 

Nessa mesma linha, traz-se o relato de Karoline Alves, que por 
sua vez se viu na situação de não queres filhos e, isso já tinha in-
cutido em sua mente desde bem nova. Segundo Karoline, ela não 
se imaginava tendo filhos, pois não tem o dom da maternidade. Foi 
quando ela foi em busca da cirurgia de esterilização na rede privada, 
no entanto esbarrou-se coma legislação vigente que preconiza: a ida-
de e ter dois filhos vivos. “a jovem relata que levou a lei impressa na 
médica caso algum dos médicos fosse mal informado” espantou-se a 
mesma por não encontrar grandes dificuldades mesmo se tratando 
de rede privada, pois não é uma conquista fácil. Diz também que “era 
a primeira vez que eu ia nessa médica, do plano de saúde que tenho 
no trabalho diz Karoline. Demora, mas nenhum dos médicos que eu 
passei falou que eu não poderia fazer por causa da minha idade ou 
por não ter filhos”. “Foi um alívio. Eu achei sinceramente que seria 
mais difícil” (MORI, 2019).

Adentrando aos ditames legais, também em uma perspectiva ge-
ral, segundo a Lei 9263/96 em seu art. 10, tem um rol de exigências a 
ser seguida, rol esse taxativo. É necessário ter capacidade civil plena, 
maior de 25 anos de idade ou pelo menos 2 filhos vivos, as mulheres 
que optarem por esse procedimento deveram com pelo menos 60 dias 
de antecedência manifestar expressamente à vontade pela esteriliza-
ção. Nesse período o estado fornece como política pública aconselha-
mentos por equipe multidisciplinar a fim de que não haja o risco de 
uma esterilização precoce e, o risco de um futuro arrependimento. 

 Nesse sentido preconiza o parágrafo primeiro deste mesmo 
artigo que é necessário documento firmado, ou seja, tem que ser um 
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documento que possua fé pública feito e devidamente reconhecido 
em cartório notarial, a mulher com a pretensão a laqueadura deverá 
consultar seu médico onde o mesmo deve orientá-la sobre os riscos 
cirúrgicos e os efeitos colaterais e a improvável reversão em caso de 
arrependimento. É dever do médico também apresentar outras op-
ções de contracepção existentes (BRASIL, 1996).  

Em se tratando de mulher casada a Lei veda expressamente a 
realização da laqueadura sem que haja a autorização de seu esposo. 
De acordo com o artigo 10 parágrafo quinto diz que na constância 
do casamento ambos precisam de autorização expressa para tal ato. 
Tem-se discutido sobre a Inconstitucionalidade dessa Lei e em espe-
cial deste artigo. As escolhas referentes a prole dentro da constância 
familiar devem ser feitas em comum acordo entre pessoas com ca-
pacidade plena de desempenhar esse papel. Nesse contexto de ar-
ranjo familiar deve ser de livre exercício a tomada de decisão sobre 
o direito reprodutivo de ambos os cônjuges sem qualquer imposição 
legislativa (COMPAGNONI, 2017, p. 73). 

Persistindo a legislação vigente, continuar-se-á vislumbrando 
da incompatibilidade de legislação infraconstitucional com a norma 
constitucional que sempre estará em patamar elevado. As controver-
sas têm girado em torno das garantias já previstas na constituição fe-
deral de 1988 que garante, privacidade intimidade a todos ainda que 
casados. Segundo o entendimento da procuradoria geral da união, 
se a mulher optasse por fazer a laqueadura por escolha individual, 
ou seja, feita sem o consentimento do esposo, não feriria o disposto 
artigo 226, § 7° da CF. Essa norma de planejamento familiar vem 
sendo muito criticada pelos pensadores do direito, pois não cabe ao 
estado a função de limitar decisão alheia em se tratando de procria-
ção. Podemos ver mitigada no parágrafo 5° do artigo 10 a dignidade 
da pessoa humana, que está prevista no art 1°, III, da CF, trazendo 
sérios reflexos na liberdade e autodeterminação de vontade da mu-
lher casada (PGR, 2015).

Existe autonomia e igualdade quanto à laqueadura e à vasec-
tomia? Meios de controle de natalidade e a necessidade de não ge-
rar descendência ou de programá-la no tempo, são preocupações 
antigas de homens e mulheres. Esterilização voluntária é permiti-
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 ]  da, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Admite-se procedi-
mento cirúrgico com o fim de esterilização, em homens e mulheres, 
em casos eletivos; quanto à mulher, em casos de risco à saúde dela 
ou do concepto e ainda em pessoas incapazes, mediante autoriza-
ção judicial (PGR, 2015, p. 9). 

Homens e mulheres são diferentes, mas são iguais em direitos. 
Alcançada a igualdade jurídica, não há como afastar as diferenças. 
Desconhecê-las acaba por levar à eliminação das características fe-
mininas (DIAS, 2017, p. 98).

Tanto a laqueadura quanto a vasectomia faz-se necessária 
anuência conjugal de acordo com a Lei de planejamento familiar, 
isto é, a legislação em voga limita a vontade de ambos ao direito de 
escolha reprodutiva. Mas precisa-se fazer a seguinte indagação, a in-
tervenção cirúrgica é igual para ambos? Como é feito esse procedi-
mento no homem e na mulher? (SILVEIRA; CAVASOTTO, 2017). 

A vasectomia é um procedimento cirúrgico que impede o ho-
mem de ter filhos. A cirurgia interrompe a circulação dos esperma-
tozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que 
desembocam na uretra, impedindo a gravidez. O médico aplica uma 
anestesia local e retira um fragmento de cada um dos dois canais que 
levam os espermatozoides dos testículos ao pênis. O procedimento 
leva de 15 a 20 minutos e não há necessidade de internação hospitalar, 
podendo ser realizada no próprio consultório médico (BVS, 2017). 

Em relação à esterilização feminina que se dá o nome de li-
gadura tubaria, trata-se de uma intervenção cirúrgica de cunho de-
finitivo. Segundo a doutora (SEDICIAS, 2022), é necessário cortar, 
amarrar ou mesmo colocar um anel nas trompas de falópio, a fim 
de impedir uma futura gestação. Esta intervenção é muito mais inci-
siva para mulher que para os homens na vasectomia, haja vista que 
a mulher precisa de ser internada para o procedimento de aneste-
sia, que vai variar dependendo do método usado. Existem dois; um 
pode ser feito por laparoscopia, o outros a mulher recebe um corte 
na região abdominal. O tempo do procedimento é longo em relação 
ao procedimento masculino, sem falar no processo de recuperação 
que requer vários cuidados, como o repouso e, não podendo reali-
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zar neste período atividades corriqueiras como serviços domésticos 
e atividades físicas pesadas.

Muito se fala em igualdade entre homens e mulheres. A igual-
dade no âmbito familiar é um tanto inadequada, haja vista que a fa-
mília é dotada de pessoas com ideais distintos. Não podemos falar 
em família como se fosse uma coisa só, pois a família é constituída de 
indivíduos com suas individualidades garantidas pelo ordenamento 
pátrio. Para garantir o melhor amparo da família e seus componentes 
não é correto vale-se apenas de um dispositivo jurídico, fazendo-se 
necessário a utilização de várias disciplinas jurídicas para entender 
com clareza sua dinâmica, pois se assim não fosse feito incorreria 
no erro ver parte dos desdobramentos que possa suceder (FARIAS; 
ROSENVALD, 2008, p. 34). 

Nesse diapasão sociedade cada dia mais coloca a igualdade no 
pedestal. Por obvio que a busca por igualdade é importantíssima em 
um estado democrático de direito, porem nem sempre é a melhor 
solução.  Será que igualdade e equidade andam de mão dadas? Neste 
caso e em vários outros a melhor ferramenta jurídica a ser usada é a 
equidade. Vários são os esforços empregados para conceituar igual-
dade e equidade. Aquela, visa tratamento igual a todos viabilizando 
meios e recursos para que todos consigam com mesmo emprego de 
força o seu intendo. Seja em demandas judicias ou mesmo na parti-
cipação de políticas públicas entre outros. Esta já visa tratar os desi-
guais na medida de suas desigualdades, pois é sabido que não somos 
de certo modo todos iguais e, nesta lacuna entra a equidade dando 
equilíbrio a cada caso concreto. Como anteriormente demonstrado 
a cerda dos procedimentos de esterilização no homem e na mulher, 
fica claro que de modo nenhum se assemelham (TREE, 2022). 

Mediante todo o exposto sobre as peculiaridades da lei de plane-
jamento familiar, passa-se a analisar as mudanças que o Projeto de Lei 
n. 4515/2020 proposto pelo deputado Denis Bezerra trará para nossa 
sociedade. É bem verdade que a lei vigente não condiz com a realidade 
dos brasileiros. A PL veio inovando com várias alterações significantes 
para nosso ordenamento jurídico. Muito foi discutido a respeito da ida-
de mínima para a realização da laqueadura no atual diploma é exigido a 
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 ]  idade mínima de 25 anos mesmo que a capacidade plena prelecionada 
no código civil seja de 18 anos. O projeto de lei aproxima mais a ideia do 
código civil reduzindo de 25 para 20 anos de idade. Um ponto que tam-
bém merece destaque foi a parte em que aboliu a exigência de ter 2 filhos 
vivos. Dentre outras mudanças, é importante destacar o ponto chave que 
deu origem ao trabalho em voga, que foi a extinção da obrigação de ter a 
anuência do cônjuge para a esterilização voluntaria.

Não se concebe mais que a decisão sobre o próprio corpo tenha de ser sub-
metida ao aval de outra pessoa, ainda que seja o cônjuge. Por outro lado, 
critérios como número de filhos ou 25 anos não mais se sustentam. Uma 
vez que haja o aconselhamento devido e a decisão consciente, não há moti-
vo para impor essas barreiras (BEZERRA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto neste estudo, as mulheres passaram por diversas 
fases onde seus direitos oscilaram e foram em grande maioria defini-
dos e regidos pelos Homens. Não é diferente neste século, embora já 
existam mais prerrogativas que aleguem a “igualdade” entre todos os 
indivíduos, com algumas exceções. 

A exigência legal de autorização do cônjuge para laqueadura é 
um dos dispositivos que desequilibram a igualdade, violando os direi-
tos humanos e a liberdade da mulher, afinal, existem fatores que po-
dem não autorizar sua laqueadura envolvendo uma segunda pessoa, 
que em nada deveria poder opinar em um corpo totalmente alheio ao 
seu, não lhe devendo ser lícito sequer influenciar nessa escolha. 

A cultura patriarcal e machista persiste na história não ape-
nas do Brasil, mas de diversos locais do mundo que ainda permitem 
que os homens tenham qualquer tipo de superioridade em relação 
as mulheres. Importante abordar que as mulheres, por meio da luta 
dos movimentos feministas, precisaram lutar e correr atrás dos direi-
tos de planejamento familiar e também de poder ter relações sexuais 
sem que os fins fossem apenas reprodutivos. Foi por meio desses mo-
vimentos que as mulheres puderam conquistar o pouco de espaço na 
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sociedade, conseguindo que seus direitos “iguais” fossem observados 
pela Legislação Magna. Importante ressaltar que os direitos reprodu-
tivos deveriam ser exclusivos das mulheres, afinal, quando abando-
nadas por seus companheiros, não possuem nenhum apoio, então 
nada mais justo que pudessem escolher por si próprias. 

As mulheres gozam de garantias constitucionais baseadas em 
um ordenamento jurídico que deveria ao menos resguardá-las e não 
criar óbices que lhes retirem os direitos conquistados desde 1988, 
com a promulgação da Constituição Federal. Desde os primórdios, 
a mulher encontra-se em situação vulnerável, sendo muitas vezes 
abandonada por seus parceiros, ficando com a responsabilidade 
sempre sobre si. Situações de violência, abandono, necessidade de 
trabalhar e não ter com quem deixar seus filhos são só algumas das 
diversas situações enfrentadas por mulheres todos os dias, e ainda 
precisam de uma autorização, ou seja, de mais burocracia, para ter 
seu direito reprodutivo resguardado.

No momento em que o Estado de Direito impõe uma exi-
gência de consentimento do homem, ou companheiro, e ainda por 
cima criminaliza a conduta quando se realiza o procedimento sem 
sua autorização, esta atitude deveria ser considerada inconstitucio-
nal, pois infringe a Constituição Federal e seu artigo art. 226, bem 
como comete uma afronta aos direitos à liberdade e autonomia, ti-
rando da mulher seus direitos fundamentais garantidos pela Cons-
tituição Federal.

É inconcebível que em pleno século XXI seres plenamente ca-
pazes, e que vivem resguardadas por uma legislação tão forte como 
a Constituição Federal ainda necessitem de autorização para realiza-
rem uma cirurgia de laqueadura, restando nítida a franca violação à 
autonomia e aos direitos fundamentais das mulheres. 
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