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RESUMO: O texto apresenta análise do direito sexual e reprodutivo, bem 
como do controvertido tema da esterilização de pessoas com deficiência, 
o qual diz respeito muito de perto aos direitos da personalidade e aos 
direitos coletivos e difusos.  Balizou-se nas recentes inovações da legislação, 
apresentando análise do debate jurisprudencial, ainda em formação. Tem-
se que o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa 
com deficiência deve ser respeitado, com a necessidade de expressão de 
vontade informada e inequívoca. Faz-se ainda necessária a regulamentação 
da lei de planejamento familiar e o estabelecimento de padrões técnico-
científicos para tanto. Neste sentido, há que se promover a política pública de 
planejamento familiar para acesso e orientação da pessoa com deficiência, 
sendo que o papel de fomentador desta política cabe também ao próprio 
Ministério Público.

PALAVRAS-CHAVE: pessoa com deficiência; direitos sexuais e reprodutivos; 
Lei Brasileira de Inclusão.
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 No ano de 2001, publicamos obra com seção própria buscando 
abordar o tema da esterilização da pessoa com deficiência1. Passados 
vários anos, veio a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência - (Lei Federal nº 13.146/2015) - trazendo alterações 
significativas, mas infelizmente a realidade de inexistência de política pública 
de planejamento familiar não se alterou.

 O tema proposto é repleto de questões relevantes e controvertidas. 
Há o imperativo da isonomia e, assim, a necessidade de oferta de 
planejamento familiar em sentido amplo e como política pública para todas 
as pessoas com deficiência, amparada em técnica científica que considere 
as várias deficiências e os seus vários graus e, mais, para pessoas com 
deficiência qualificada ou não pela curatela.

 Na esterilização, há o debate sobre os princípios constitucionais 
da paternidade responsável versus o status constitucional da Convenção 
e a previsão legal proibidora da esterilização compulsória, lembrando não 
haver hierarquia entre normas constitucionais que devem ser harmonizadas. 
Há o drama familiar de pessoas com deficiência ou transtorno mental ou 
dependência química grave com sexualidade exacerbada ou prostituição para 
obtenção de droga, com sucessivas gestações sem qualquer acompanhamento 
pré-natal, de recém-nascidos com sequelas, indesejados e mal tratados. 
Quando há grupo familiar, essas crianças ficam sob responsabilidade de 
avós que vão se sobrecarregando até a exaustão. Em geral, esse é o drama 
colocado em juízo na busca de esterilização, sem que essas pessoas tenham 
sido inseridas em qualquer planejamento familiar anterior – consideradas 
todas as suas etapas2.

 Tanto é complexa a questão que em pesquisa jurisprudencial 
anterior a janeiro de 2016 (início da vigência da LBI) é possível encontrar 
decisões divergentes de um mesmo Tribunal de Justiça em curto período de 
tempo, conforme adiante veremos.

1 BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. Direitos da pessoa portadora de deficiência: da exclusão à 
igualdade. Publicação Oficial do Ministério Público do Paraná. Curitiba, 2001, p. 92-104.
2 Lei do Planejamento Familiar (Lei Federal nº 9.263/1996). Art. 2º Para fins desta Lei, entende-
se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 
direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 
pelo casal.
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 Da publicação referida de 2001, vale a transcrição de trecho sobre 
a análise da esterilização de pessoas com deficiência, por laqueadura 
ou vasectomia, tema que diz respeito muito de perto aos direitos da 
personalidade e aos direitos coletivos e difusos, no que tange tanto à saúde 
pública como ao campo dos direitos da pessoa com deficiência3:

(…) a prática profissional nos colocou em contato com pais, professores, 
curadores e até médicos indignados por não poderem pura e simplesmente 
optar pela esterilização do doente ou deficiente mental - todas mulheres, 
diga-se -, no momento e da forma como quisessem. Dos casos examinados, 
na totalidade, não tiveram as pacientes efetiva inserção em programa de 
planejamento familiar, ficando para os familiares ou responsáveis a ideia de 
que a laqueadura os desobrigaria do incômodo de enfrentar a sexualidade 
dessas pessoas, ou seja, há abandono em termos de saúde pública (que 
envolve, por óbvio, o planejamento familiar) e um quase descompromisso 
familiar de garantir dignidade, tanto no aspecto do exercício da sexualidade 
como fator natural da vida, como do direito de constituição de família 
por essas pessoas e, ainda, o direito à integridade física. Evidentemente, 
esterilizar é mais cômodo e oferece garantia de “tranqüilidade” para 
a família ou responsável no sentido de não precisar se preocupar em 
“vigiar” a vida sexual da portadora de doença ou deficiência mental e, se o 
planejamento familiar, per si, suscita várias controvérsias mesmo abalizado 
no livre arbítrio, a situação aqui em análise torna-se revestida quase de uma 
crueldade quando levado a confronto com os direitos da personalidade. 
(…) Adotada a lição de PERLINGIERI de que a personalidade é um valor e, 
nesse sentido, aberta a uma série de situações existenciais “[...] nas quais se 
traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela”,4 o tema exige 
tratamento sério e uma praxis consciente. A questão da diversidade nos 
termos acima postos, deve ser melhor apreciada inclusive pela Bioética, 
quando aborda o conceito de “competência” do paciente para aceitar 
ou recusar um tratamento médico e, assim, o médico orientar-se quanto 

3 Necessário esclarecer que, atualmente, não se utiliza mais a expressão “pessoa portadora 
de deficiência”, como aparece na citação de texto de 2001, e sim a terminologia "pessoa 
com deficiência". A mudança conceitual da deficiência está estabelecida pela Convenção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, que em seu artigo 
1º dispõe: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. Outras 
inovações importantes trazidas pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão, que devem 
ser observadas na leitura do texto produzido em 2001, são tanto a alteração do regime das 
capacidades, não subsistindo mais a categorização de pessoa totalmente incapaz acima 
dos dezesseis anos, como a alteração da regulamentação do processo antes denominado 
“interdição”, que passa a ser concebido como “processo que define os termos da curatela”.
4 PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil. Introdução ao direito civil constitucional. Rio de 
Janeiro:  Renovar, 1997, p.155.
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a isso.5 Aliás, é interessantíssima a demonstração do dilema entre ética 
e ciência na vida atual, pelos professores Volnei GARRAFA e Giovanni 
BERLINGUER, em sua obra.6 Na Constituição Federal, artigo 226, § 7º lê-
se que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício do direito ao planejamento familiar.7 A Lei nº 7.853/89, 
por seu lado estabelece a responsabilidade do Poder Público em assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos como as referentes ao planejamento familiar, entre outras.8 É de se 
lembrar que no sistema jurídico vigente em nosso País, quanto aos direitos 
das pessoas portadoras de deficiência, vigora obviamente o princípio da 
igualdade para estas. A Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, veio regular 
o § 7º, do artigo 226 da Constituição Federal, quando ao planejamento 
familiar, estabelecendo como direito de todo cidadão e definindo-o como 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos 
iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 
homem ou pelo casal (art. 2º, caput). Ainda, em seu artigo 3º, estabelece o 
planejamento familiar dentro de um atendimento global e integral à saúde.9 
No artigo 4º, resta estabelecido que o planejamento familiar orienta-se 

5 CULVER, Charles M. Competência do paciente. Tradução de Patrícia Roffo de Nelson. In: COHEN, 
Claudio; SEGRE, Marco. [Org.]. Bioética. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995,  p. 63-87.
6 BERLINGUER, Giovanni; GARRAFA, Volnei. O mercado humano: estudo bioético da compra e 
venda de partes do corpo. Brasília: Universidade de Brasília, 1996, p.149.
7 Artigo 226, § 7º: Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficias ou privadas. (grifos nossos).
8 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência 
o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das Leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 
aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 
prejuízo de outras as seguintes medidas:
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à 
nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto 
risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento 
precoce de outras doenças causadoras de deficiência; (grifos nossos)
9 Artigo 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à 
mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.
Parágrafo único - as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na 
prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, 
no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à 
saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:
I - a assistência à concepção e contracepção.



322

por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário e 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade com treinamento de profissionais do Sistema Único de Saúde 
para tanto.10 Vale atentar para os artigos 9º, 12º e 17º da Lei que voltam-
se ao cuidado com a vida e saúde das pessoas, liberdade de opção e tipos 
penais relativos ao induzimento ou instigação à esterilização.11 A Lei nº 
9.263/96, em sua segunda edição, prevê ainda os casos em que é permitida 
a esterilização voluntária, incluindo aí, a importante previsão acerca da 
capacidade civil plena, sendo que a esterilização cirúrgica em pessoas 
absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização 
judicial, regulamentada na forma da lei, bem como acrescentou tipos 
penais para condutas em desacordo com tais previsões.12 (…)

 No estudo denominado “Direito do Planejamento Familiar”, os 
autores indicam que:

10 Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia 
de acesso igualitário e informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação 
da fecundidade. Parágrafo único - o Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de 
recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de 
ações de atendimento à saúde reprodutiva.
11 Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os 
métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem 
em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.
[…] Art. 12 É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática de esterilização 
cirúrgica.
[…] Art. 17 Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica.
Pena - reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio, 
aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956.
12 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 a 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;
[…] § 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.
[…] § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá 
ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.
[…] Art.15 Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10, desta 
Lei.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada:
[…] II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de 
alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados 
emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente;
[…] IV - em pessoa absolutamente incapaz sem autorização judicial.
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 Podemos extrair dois posicionamentos do planejamento familiar 
constitucional:

 O planejamento familiar está fundado em dois princípios: o da dignidade da 
pessoa humana e o da paternidade responsável. A dignidade humana é um 
dos fundamentos da própria República Federativa do Brasil (art.1º, III). Tudo 
que tornar o homem e a mulher indignos ou aviltados contraria à própria vida 
da República. Este fundamento tem que ser constantemente contrastado 
com as iniciativas legais e com nossas ações e omissões cotidianas.

 1.1 A paternidade responsável consagra constitucionalmente as normas 
jurídicas do Direito Civil sobre a paternidade. A responsabilidade pela 
paternidade ou maternidade é do casal, e não do Estado. Este tem 
responsabilidade de “propiciar recursos educacionais e científicos” para que 
o planejamento familiar responsável seja realizado. O casal é livre na sua 
decisão de planejar sua família. Liberdade para criar ou não a vida, mas não 
para destruí-la. Harmonizam-se dois critérios - o direito à vida e o direito à 
liberdade - pilares de nossas Constituições, a partir da Constituição de 1824.

 1.2 Ao dizer que o “planejamento familiar é livre decisão do casal”, a 
Constituição Federal impede que qualquer lei infraconstitucional possa exigir 
autorização do Poder Público para qualquer ato do planejamento familiar. 
Não pode haver coerção de instituições oficiais e privadas. Dessa forma, nem 
o Poder Público nem as empresas poderão condicionar o gozo de qualquer 
direito ao número de filhos. Tendo como alicerce a informação e o direito de 
acesso aos métodos de concepção e contracepção, a liberdade de decidir dos 
pais é o esteio do planejamento dos filhos, segundo a legislação brasileira.13

 Assim, entendemos em 2001, pela existência do dever de o Poder 
Público fazer cumprir urgentemente com a previsão legal, já estabelecida na 
Lei nº 7.853/1989, de atenção ao direito ao planejamento familiar para as 
pessoas com deficiência:

 (...) trazendo em seu bojo os princípios estabelecidos na Lei nº 9.263/96: 
informação, orientação e acompanhamento na utilização de métodos 
contraceptivos que devem por óbvio estar adaptados às necessidades 
especiais das pessoas portadoras de deficiência. Urge, portanto, a criação 
de programa de planejamento familiar para essas pessoas, mormente para 
os portadores de deficiência mental. Acaso seja a esterilização indicada, 
entendemos deva ser a última instância de um processo técnico científico 
desenvolvido e não como “atalho” para enfrentamento da sexualidade e 
reprodução de portador de deficiência. Lembra-se, por oportuno, que o direito 

13 MACHADO, Paulo Affonso Leme e outros. Direito ao planejamento familiar. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 87, n 749, p. 46-59, mar. 1998, p. 46-59.
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de constituir família deve sempre que possível ser preservando qualquer 
que seja a deficiência. Se de um lado fixa-se claramente o entendimento 
de que esterilização só é aceitável se realizada com responsabilidade, 
inserida num programa de planejamento familiar voltado à prestação de 
assistência à saúde especializada para a pessoa portadora de deficiência, 
isso não significa que tais pessoas, por intermédio dos seus representantes 
legais, ou seja, de curador, não exerçam o direito de petição junto ao Poder 
Judiciário, até mesmo diante da previsão da Lei nº 9.263/96 (artigo 1º, 
parágrafo 6º). Portanto, o curador nomeado em processo de interdição (se 
for o caso), representará o incapaz em Juízo (artigo 84 do Código Civil), pois 
a ele cabe atender o curatelado quanto a pessoa e bens (artigos 453, 422 
usque 431 do Código Civil). Haverá, obviamente, a manifestação do Poder 
Judiciário sobre o tema que, repita-se, entende-se, somente poderá deferir 
o pedido de esterilização após comprovada utilização e/ou ineficácia dos 
meios científicos disponíveis para a contracepção (a não ser em casos de 
risco para a saúde e vida da pessoa portadora de deficiência), em programa 
de planejamento familiar voltado para elas. Assim, estar-se-á respeitando 
as conquistas científicas, princípios de bioética, o direito de cidadania da 
pessoa portadora de deficiência e o direito de personalidade delas.

 Restava claro, portanto, ainda em 2001, o entendimento de que 
cabia ação civil pública contra o Sistema Único de Saúde - SUS, para o 
cumprimento das obrigações da Lei nº 9.263/96, e a atribuição do Ministério 
Público para o ajuizamento da medida que terá por objeto o cumprimento 
da obrigação de fazer (art. 3º, da Lei nº 7.347/85 e Lei nº 7.853/89):

 [...] para que o Sistema Único de Saúde - SUS ofereça todos os métodos 
e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos (arts. 
3º, parágrafo único, I, 9º, ambos da Lei nº 9.263/96). Felizmente, o Brasil 
está dotado deste tipo de ação judicial, permitindo a todas as pessoas, 
especialmente aos carentes ou hipossuficientes, buscar prestação 
jurisdicional, valendo-se da atuação do Ministério Público, que tem a 
obrigação constitucional da promoção do inquérito civil e da ação civil 
pública para a proteção dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF).14

 Decorridos todos esses anos, a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Nova York, março de 2007), dentre tantas, trouxe a 
previsão do artigo 23, 1:

 Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar 
a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos 

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme e outros. Direito ao planejamento familiar. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 87, n 749, p. 46-59, mar. 1998, p. 59.
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relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos, em 
igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que:

 a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de 
contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e 
pleno consentimento dos pretendentes;

 b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir 
livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre 
esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e a educação 
em matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios 
necessários para exercer esses direitos.

 c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, 
em igualdade de condições com as demais pessoas. (...)

 Como é sabido, o Brasil ratificou a Convenção bem como 
seu Protocolo Facultativo, tendo esse ato a equivalência de emenda 
constitucional15. Posteriormente, veio a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) prevendo já de início:

 Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania.

 Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho 
de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, 
no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência 
no plano interno.

 Adiante:

 Art. 6º  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

15 As diretrizes e os princípios consagrados na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) foram agregadas ao ordenamento pátrio com o status de emenda 
constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, sendo ainda promulgada pelo 
Decreto nº 6.949/2009, de modo que passaram a integrar o catálogo constitucional de direitos 
fundamentais, com as consequências advindas do reconhecimento de tal condição.
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informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. (grifos nossos)
(…)
Art. 8º -  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, 
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos 
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.

 Na mesma Lei antes referida, destacamos:

 Art. 18 É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em 
todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso 
universal e igualitário.
(...)
§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que 
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão 
aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
(...)
§ 4º  As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com 
deficiência devem assegurar:
(...)
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 
(grifos nossos)

A Convenção e a LBI vieram somar, quanto ao tema planejamento 
familiar, às regulações já existentes. Com efeito, na esteira da previsão 
constitucional do art. 226, § 7º16, o Código Civil prevê:

16 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (…) §7º Fundado 
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.
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Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 
família.
(...)
§ 2º O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse 
direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas 
ou públicas.

Também, a Convenção e a LBI encontraram a Lei nº 7853/89 e a 
própria Lei do Planejamento Familiar, já citada. Esta, há de se convir, além 
de estar agora em dissonância com a nova configuração da capacidade civil, 
sequer teve dispositivos relevantíssimos regulados nesses anos todos de 
vigência.   

Aqui oportuno referir ao artigo 42 do Código de Ética Médica: “É 
vedado ao médico: Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre o método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, 
segurança, reversibilidade e risco de cada método”.

Colhe-se da doutrina17:

Na trilha da compreensão constitucional, a Lei nº 9.263/96 estabelece 
uma política de planejamento familiar, entendido como o conjunto 
de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole (art. 2º) e reconhecido o 
direito de todo cidadão de organizar-se familiarmente (art. 1º). A citada 
norma legal, ainda, prevê que o planejamento familiar será orientado por 
ações preventivas e educativas, além da garantia de acesso igualitário a 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade. De acordo com a citada norma legal, como consequência 
do planejamento familiar, é possível a realização de esterilização humana 
assistida. Admite-se, assim, entre nós, a esterilização cirúrgica como 
método contraceptivo através da laqueadura tubária, vasectomia ou 
outro método aceito cientificamente, vedada a histerectomia (retirada 
do útero) ou ooforectomia (retirada dos ovários), exceto por exigência 
médica, como reza a Lei nº 9.263/96, notadamente em seus arts. 10, § 4º, 
e 15. O citado diploma legal, regulamentando a responsabilidade parental 
determinada constitucionalmente, admite a esterilização voluntária 
para fins de planejamento familiar, em homens e mulheres com plena 

17 FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 6º, Ed. JusPODIVM, 
8ª ed., 2016, p. 114.
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capacidade civil, desde que maiores de 25 anos de idade ou que tenham, 
pelo menos, dois filhos vivos, observado o prazo mínimo de 60 dias entre 
a manifestação de vontade (por escrito) e o ato cirúrgico, durante o qual 
o interessado deverá ser conduzido ao serviço de controle de natalidade 
para desencorajar a esterilização, através da recomendação de outros 
mecanismos contraceptivos.

A Lei nº 9.263/96, não regulamentada, repercutiu por isso mesmo e 
anteriormente à LBI, no entendimento do STJ:

“ESTERILIZAÇÃO EM INCAPAZ. Proporcionalidade da medida. Matéria 
regida pela Lei nº 9.263/96, que a autoriza em seu art. 10, § 6º. Questão 
dependente de regulamentação quanto à técnica a ser empregada no 
procedimento. Possibilidade de se exigir o cumprimento governamental 
através de mandado de segurança contra o silêncio da Administração ou de 
injunção. No momento, contudo, inacolhível a pretensão, porquanto não 
compete ao Judiciário definir o modo da intervenção. Recurso desprovido” 
(e-STJ fl. 13).” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 933.073 - RJ (2007/0176096-
0, RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 19/12/2014)

Nada obstante a ausência de regulamentação da Lei nº 9.263/1996, 
o próprio STJ no ano de 2013, em decisão monocrática do Ministro HERMAN 
BENJAMIN, assentou:

APELAÇÃO CÍVEL. LAQUEADURA TUBÁRIA EM JOVEM ABSOLUTAMENTE 
INCAPAZ, PORTADORA DE GRAVE E IRREVERSÍVEL DOENÇA PSIQUIÁTRICA 
E INTERDITADA A CERCA DE CINCO ANOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCEDIDA, NOS TERMOS DO § DO 
ART. 10 DA LEI N. 9263/96. Conheço a discussão em torno de violação dos 
diretos fundamentais do incapaz, principalmente o que tutela a dignidade 
da pessoa humana, e em respeito a tão propalado princípio, reconheço 
que há determinados casos em que, de fato, a laqueadura tubária revela-
se como alternativa desproporcional e violadora dos direitos fundamentais 
mencionados. Entretanto, não creio ser essa a situação ora retratada, que 
há pelo menos cinco anos vem se desenhando da mesma forma, sendo a 
recomendação de utilização do método indicada por expert como único 
meio contraceptivo eficaz, ante a claríssima ausência de perspectivas a 
respeito da melhora do quadro psicológico, psiquiátrico e comportamental 
da jovem, que nem mesmo após sujeitar-se a repetidas internações 
consegue ter alcance quanto às conseqüências de seus atos. Nesse delicado 
e muito bem definido contexto, pertinente o deferimento da autorização 
judicial buscada, nos termos em que autoriza o § 6º do art. 10 da Lei nº 
9263/96. APELO DESPROVIDO.

(…) O recorrente, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nas 
razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu violação do art. 10, §6º, da 
Lei 9263/96, na disciplina do planejamento familiar, com base em diversos 
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dispositivos constitucionais atrelados à dignidade da pessoa humana. (…) 
A controvérsia tem origem em procedimento de Jurisdição Voluntária 
instaurado com a finalidade de obter autorização judicial para realização de 
laqueadura tubária em jovem absolutamente incapaz, portadora de grave e 
irreversível doença psiquiátrica (fls. 2-7,e-STJ). O acórdão recorrido afirma 
ser “pertinente o deferimento da autorização judicial buscada, nos termos 
em que autoriza o § 6° do art. 10 da Lei 9263/96 (Lei do Planejamento 
Familiar) e a despeito da inexistência de regulamentação” (fl. 94, e-STJ). 
A Lei 9.263/1996 disciplina o § 7° do art. 226 da Constituição Federal (…) 
Nesse contexto, o mérito deste Recurso Especial diz respeito a matéria 
estritamente relacionada aos direitos da personalidade e ao Direito de 
Família, não estando presente, na causa de pedir, qualquer conflito entre o 
particular e o Estado, especialmente resistência do ente público em fornecer 
a intervenção cirúrgica postulada.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.416.269 - RS 
(2013/0362841-6), RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 04/02/2014)

Vale aqui citar o acórdão referido acima, do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA 
E MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, PORTADORA DE ENFERMIDADE 
MENTAL SEVERA E IRREVERSÍVEL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA 
NOS TERMOS DO §6º DO ART. 10 DA LEI 9263/96. LAUDOS MÉDICOS 
APONTANDO A PROVIDÊNCIA RECLAMADA COMO ÚNICA ALTERNATIVA 
VIÁVEL DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. DEFERIMENTO. Não pode o Judiciário 
permitir que essa jovem, doente mental, inserida num contexto familiar 
completamente comprometido e vulnerável, esteja sujeita e repetidas 
gestações, trazendo ao mundo crianças fadadas ao abandono, sem falar 
nos riscos à própria saúde da gestante, que por todas as suas limitações, 
sequer adere ao pré-natal. A família desta menina veio ao Judiciário pedir 
socorro, para que algo seja feito em seu benefício e esse reclamo não pode 
ser ignorado sob o argumento falacioso (com a devida vênia) de se estar 
resguardando a dignidade da incapaz! Ora, que dignidade há na procriação 
involuntária e irracional que despeja crianças indesejadas no mundo (cujo 
destino é antecipadamente sabido), sem envolvimento por parte dos 
genitores e sem condições para o exercício da parentalidade responsável? 
É uma medida extrema, sem dúvida, mas que visa evitar um mal maior, 
qual seja, o nascimento de bebês fadados ao abandono e à negligência. 
Nada mais triste. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70047036728, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2012)

Em período próximo, no próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, houve entendimento oposto:

AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA 
DE ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA). DESCABIMENTO. 1. 
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Considerando-se que a realização da cirurgia de laqueadura tubária 
constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, não constitui 
meio adequado para a proteção da mulher incapaz, não contribuindo em 
nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde. 2. A laqueadura 
constitui providência contraceptiva agressiva e degradante, ensejando sua 
esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também 
a intimidade da pessoa, causando-lhe danos permanentes. Recurso 
desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70022682439, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 14/05/2008)

Essa situação também foi verificada no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Vide Apelação nº 0018298-18.2012.8.26.0132, da Comarca Catanduva, 
3ª Câmara de Direito Privado, Relator João Pazine Neto, de setembro de 2014 
e Apelação nº 0000991-66.2014.8.26.0654, da Comarca de Cotia, 2ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Alvaro Passos, 
de setembro de 2015.

Com o advento da LBI temos uma jurisprudência ainda em formação 
e cautelosa:

Agravo de instrumento. Intervenção cirúrgica. Laqueadura. Portadora de 
quadro de retardo mental que se sujeita à curatela. Necessidade de realização 
de perícia para buscar obtenção de consentimento. Impossibilidade de 
concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso improvido. 
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101967-64.2017.8.26.0000; Relator (a): 
Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro 
de Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2017; 
Data de Registro: 11/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CURATELA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 
JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA EM PESSOA 
SUBMETIDA À CURATELA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALTERAÇÕES NO 
CÓDIGO CIVIL PROMOVIDAS PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
SUBMISSÃO À CURATELA QUE NÃO IMPLICA A ABSOLUTA INCAPACIDADE. 
EXPRESSA VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO COMPULSÓRIA. É 
certo que, com base no art. 10, § 6º, da Lei n. 9.263/96, já se revelou possível 
proceder à esterilização de pessoas interditadas, então consideradas 
absolutamente incapazes pelo Código Civil, mediante autorização judicial, 
isto é, com a expedição de alvará judicial para tanto. Contudo, não se 
pode olvidar que, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência -, houve drástica alteração da legislação no que 
tange à capacidade civil: em suma, as definições de capacidade civil foram 
reconstruídas para dissociar a deficiência da incapacidade, de modo que 
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não se cogita de incapacidade absoluta de pessoas maiores de 16 anos, 
mas somente em incapacidade relativa. A par disso, o próprio Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6º, pontua que a deficiência não 
afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive no que tange a seus 
direitos reprodutivos e à sua fertilidade, estabelecendo expressa vedação 
de esterilização compulsória, de forma que a pretensão deduzida pelo 
requerente, de autorizar-se a realização de laqueadura tubária em pessoa 
submetida à curatela, não encontra qualquer amparo na legislação em 
vigor. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível Nº 
70072208580, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 09/03/2017)

Mas, se com a LBI a capacidade civil é presumida e a curatela 
excepcional, destinada em regra aos atos negociais e patrimoniais, acaso 
constatada a vontade ou concordância da pessoa com deficiência com a 
esterilização não há que se falar em suprimento de vontade ou curatela, basta 
a expressão de vontade informada e inequívoca, preenchidos os requisitos 
legais para o procedimento médico.

Então, a conduta dos profissionais de saúde precisará estar em 
harmonia com a profunda alteração ocorrida na capacidade civil. Por exemplo, 
marido e mulher ambos com síndrome de Down, que contraíram matrimônio 
e querem ter acesso ao serviço de saúde especializado de planejamento 
familiar na rede pública. Primeiro, encontrarão dificuldade em acessar tal 
serviço, mas supondo que tenham sucesso, o atendimento médico deverá 
apenas verificar a capacidade de expressão de vontade, pois contam eles 
com a presunção da capacidade. Se já tiveram filhos anteriormente e agora, 
preenchidos os requisitos todos da Lei n. 9263/96, querem a esterilização, 
têm todo o direito a isso sem se cogitar em curatela e sem necessidade de 
ajuizamento de qualquer medida. Necessário prestigiar a autonomia da 
pessoa com deficiência.

O curador poderá suprir a vontade do curatelado em certos casos 
que a LBI prevê, dentre eles:

“Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter 
a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização 
forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação 
de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com 
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, 
hospitalização e pesquisa científica.
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§ 1º  Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser 
assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de 
consentimento.
(...)
Art. 13.  A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu 
consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de 
emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 
salvaguardas legais cabíveis.”  (grifos nossos)

Logo, a curatela pode propiciar o suprimento de vontade, mas, ainda 
assim, deve haver participação da pessoa com deficiência na decisão no 
maior grau possível para obtenção do consentimento.

No caso em que há evidente recusa da pessoa à esterilização, não 
vemos possibilidade concreta de que ao curador seja possível suprir sua 
vontade, exceto em caso de risco de morte e de emergência em saúde, nos 
termos do artigo 13 da LBI acima transcrito.

Na lição de Nelson Rosenvald:

Partindo da ideia preliminar e fundamental de que a capacidade é a regra e 
a incapacidade a exceção, veio o direito positivo contemplar, objetivamente, 
as hipóteses de restrição da plena capacidade, esclarecendo ser excepcional 
a limitação ao exercício dos atos da vida civil. (…) Esse concerto de opções 
legislativas conforme a distinção entre a pessoa com deficiência e a pessoa 
com deficiência qualificada pela curatela também é devidamente ilustrado 
nos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.146/15 (…) Da aparente contradição entre os 
textos e os caputs e de seus parágrafos, infere-se que a autodeterminação 
não é uma prerrogativa de qualquer pessoa com deficiência. Quando ela 
for qualificada pela curatela, poderá se dar a substituição, na tomada 
de decisões em atos personalíssimos, como esterilização, internação e 
tratamentos médicos, desde que respeitada a identidade, a história de vida 
e as circunstâncias pessoais e sociais do paciente. A simples proibição de 
substituição em âmbitos vinculados ao exercício de direitos fundamentais, 
sem que existam meios alternativos de expressão da vontade, poderia 
redundar em exclusão total da pessoa em esferas de atuação consideradas 
essenciais (…).18

Acaso a pessoa com deficiência esteja unida pelo casamento ou 
união estável, o planejamento familiar é decisão do casal, atendendo ao 

18 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 6º, Ed. JusPODIVM, 
8ª ed., 2016, p. 901.
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princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, sendo função do Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos, vedada qualquer forma coercitiva (artigo 226, parágrafo 7º, da 
CF). Na Lei nº 9263/96, está clara a necessidade de manifestação voluntária.

Evidente, há necessidade de atualização da Lei nº  9263/96 ao sistema 
em vigor da capacidade civil, e desde sempre foi necessária regulação dela o 
que, inacreditavelmente, ainda não aconteceu.

No planejamento familiar parece pressuposto lógico para a 
esterilização ficar evidenciado que outros métodos contraceptivos não 
surtiram efeito e presença de risco para a pessoa com deficiência, nos termos 
da lei. Acaso haja curatela é de lembrar ainda estar em vigor o artigo 758 do 
CPC: “O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista 
da autonomia pelo interdito.” E, conforme Nelson Rosenvald:

A ele se acresça o parágrafo 2º, da Lei n. 13146/15: “A curatela constitui 
medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações 
de sua definição, preservados os interesses do curatelado.” O curador 
definitivamente assume a condição de cuidador, protagonizando a função 
promocional de reinserir o interdito em sua condição plena de cidadania. A 
curatela se converte em processo (na leitura de Clóvis do Couto e Silva), à 
medida que o sistema desvincula a curatela de um fim em si, para tratá-la 
como fase intermediária e necessária, de gradual travessia entre um período 
patológico de ausência ou redução de discernimento para a aquisição de 
autodeterminação do paciente, na plenitude de sua condição fisiológica. 
Com ênfase na boa-fé objetiva, o curador assume deveres laterais de 
proteção, cuja forte carga ética consiste no exercício de comportamentos 
colaborativos direcionados à emancipação da pessoa do interdito.19

Além da imprescindível atualização da Lei nº 9263/96 ao sistema em 
vigor da capacidade civil e a sua regulação, é de extrema importância que 
os Conselhos Federais de Medicina, Psiquiatria, Psicologia entre outros, a 
Sociedade Brasileira de Bioética, etc. se envolvam com o tema para fixação 
de padrões técnicos dos procedimentos nessa área.

As mazelas e lacunas da Lei do Planejamento Familiar foram bem 
apontadas por JUDITH MARTINS-COSTA que afastam a possibilidade de 
decisão “(…) exigindo a autorização judicial (…) mas não oferece ao juiz 

19 ROSENVALD, Nelson. In: Tratado de Direito das Famílias. Coord. Rodrigo da Cunha Pereira. 
Ed. IBDFAM, Belo Horizonte, 2015, p.
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sequer os critérios mínimos a balizar a sua decisão, tendo remetido a matéria 
à regulamentação ‘na forma da lei’ ainda inexistente (…).”20

Então, tem-se o seguinte quadro: a esterilização compulsória é 
vedada. Ocorre que a inequívoca manifestação de vontade da pessoa com 
deficiência é suficiente para que qualquer tratamento seja a ela dispensado, 
respeitada a presunção de sua capacidade. Em caso de deficiência qualificada 
pela curatela, é possível ser suprido o consentimento desde que buscado - 
e obtido - o maior grau de consentimento possível, dentro dos limites da 
lei. Agora, isso tudo depende de um processo científico precedente, ou seja, 
que de fato tenha havido inserção numa política pública de planejamento 
familiar e a esterilização for comprovadamente recomendada e balizada por 
normas técnicas.

Contudo, enquanto não houver a regulação da lei e estabelecimento 
de padrões técnico-científicos claros nesse campo, não haverá a segurança 
suficiente e desejada para que a política pública do planejamento familiar 
seja dispensada de forma adequada para as pessoas com deficiência, como 
também para aquelas que padecem de transtorno mental ou que estão em 
dependência acentuada de substâncias entorpecentes (vide artigo 1767, III, 
do Código Civil).

Finalmente, o Ministério Público precisa refletir e debater sobre seu 
papel diante dessa insuficiência de política pública, conforme já havíamos 
apontado no ano de 2001.

20  MARTINS-COSTA, Judith. Capacidade para consentir e esterilização de mulheres tornadas 
incapazes pelo uso de drogas: notas para uma aproximação entre a técnica e a reflexão bioética. 
In: MARTINS-COSTA, Judith. MÖLLER, Letícia Ludwing (orgs.). Bioética e responsabilidade. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009, p.320.
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