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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a limitação imposta pela lei do planejamento

familiar no tocante a realização da cirurgia de esterilização voluntária, já que existem

certos critérios cuja obediência é necessária  para ser  possível  a  sua realização de

forma lícita. A esterilização cirúrgica é um método contraceptivo que foi muito utilizado

pelas mulheres, principalmente durante as décadas de 1970 a 1990, cujos principais

argumentos eram a segurança que este método proporcionava, evitando assim o risco

de  uma  gravidez  indesejada  e  consequentemente  a  realização  do  aborto.  Outra

questão levantada pelas mulheres na escolha deste método era a liberdade sexual, já

que a cirurgia desvincula a atividade reprodutora da sexual, além dos discursos que

envolviam questões  econômicas,  como  o  trabalho  e  a  posição  alcançada  por  elas

dentro do mercado, além da quantidade de recursos disponíveis para dar uma condição

de vida melhor aos integrantes da família, entre outros motivos. Assim, o planejamento

familiar  enquanto  expressão  dos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  expressamente

garantido em nossa Constituição, cuja fundamentação deve ser feita no princípio da

dignidade  humana e  da  paternidade  responsável,  pode  ser  considerado  um direito

fundamental  da  personalidade,  propiciando  assim  um  campo  de  atuação  da

autodeterminação do indivíduo com relação às suas escolhas. Desta forma, busca-se

entender o porque desta limitação imposta pela lei e fundamentar a possibilidade do

indivíduo após completar dezoito anos e não sendo acometido por algo que o torne

incapaz temporário ou definitivamente,  realizar a escolha se quer ou não exercer a

maternidade ou paternidade e quais métodos utilizar para evitar uma gravidez, desde

que tal escolha decorra de um consentimento livre e esclarecido, sua revogação possa

ocorre a qualquer momento e que a realização da cirurgia seja permitida apenas em

instituições privadas após o indivíduo atingir a maioridade civil.

Palavras-chave: Esterilização  Cirúrgica.  Direitos  da  Personalidade.  Direito

Fundamental. Princípio da Dignidade Humana.



ABSTRACT

This study aims to analyze the limitation imposed by the family planning law regarding

the performance of voluntary sterilization surgery, since there are certain criteria whose

obedience is necessary in order to be able to perform it licitly. Surgical sterilization is a

contraceptive method that was widely used by women, especially during the 1970s and

1990s, whose main arguments were the safety of this method, thus avoiding the risk of

an unwanted pregnancy and consequently abortion. Another issue raised by women in

choosing  this  method  was  sexual  freedom,  since  surgery  dissociates  reproductive

activity from sexual activity, as well as discourses that involved economic issues, such

as work and the position reached by them within the market, in addition to the quantity of

Resources available to provide a better living condition for family members, among other

reasons.  Thus,  family  planning  as  an  expression  of  sexual  and  reproductive  rights,

expressly  guaranteed  in  our  Constitution,  whose  foundation  must  be  based  on  the

principle  of  human  dignity  and  responsible  parenthood,  can  be  considered  a

fundamental  right  of  the  personality,  thus  providing  a  field  of  action  for  the  Self-

determination in relation to their choices. In this way, it is sought to understand why this

limitation  imposed  by  law  and  to  substantiate  the  possibility  of  the  individual  after

completing  eighteen  years  and  not  being  affected  by  something  that  makes  him

temporarily or permanently incapacitated, make the choice whether or not to exercise

maternity or paternity And what methods to use to prevent pregnancy, provided that

such choice is derived from free and informed consent, revocation may occur at any

time, and that surgery is permitted only in private institutions after the individual reaches

civilian majority.

Keywords: Surgical Sterilization. Rights of the Personality. Fundamental right. Principle

of Human Dignity.
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INTRODUÇÃO

Os direitos da personalidade, enquanto categoria jurídica, são de construção

recente, pois durante muito tempo sua existência foi negada. O processo de codificação

e  o  isolamento  das  Constituições  para  versar  apenas  sobre  a  organização  e

funcionamento do Estado proporcionaram ainda mais a desvalorização do ser, já que os

Códigos, enquanto centros dos ordenamentos jurídicos, possuíam como foco principal

as  questões  patrimoniais.  Os  aspectos  extrapatrimoniais  não  possuíam  uma  tutela

efetiva e ampla, apenas alguns aspectos isolados da personalidade humana gozavam

de proteção da ordem jurídica, assim o ter era mais importante do que o ser. 

A inclusão do princípio da dignidade humana nos principais ordenamentos

jurídicos do mundo, principalmente no pós-guerra, devido às barbáries presenciadas

nas duas grandes conflagrações do século XX, foi que o ser humano passou a ser o

foco dos ordenamentos, em oposição ao patrimônio. Essa valorização do ser humano

proporcionou  uma  mudança  no  tratamento  das  questões  extrapatrimoniais,  antes

tratadas com desprezo. Os direitos da personalidade correspondem a essa mudança de

visão; a sua admissão no Direito enquanto categoria jurídica possibilitou uma maior

proteção e valorização dos indivíduos enquanto seres dotados de dignidade. O princípio

da dignidade humana é a maior manifestação da valorização e proteção dos indivíduos,

pois  dele  emana  o  poder  que  fundamenta  os  direitos  da  personalidade,  enquanto

instrumentos capazes de proporcionar o desenvolvimento da personalidade humana de

forma plena e livre.

A Constituição Federal de 1988 expõe diversas expressões dos direitos da

personalidade,  tendo  como  principal  foco  para  este  trabalho  os  direitos  sexuais  e

reprodutivos,  direitos  estes  que  necessitam  de  exercício  livre  de  qualquer  tipo  de

coação  para  serem  realmente  os  meios  que  permitam  a  plena  realização  dos

indivíduos. Dentro do espectro de liberdade para o pleno exercício dos direitos sexuais

e reprodutivos, está a escolha das pessoas em optarem por ter ou não filhos e quais

seriam os melhores métodos a serem utilizados, seja para conceber,  seja para não

conceber. Essa escolha é efetivada através do planejamento familiar, que se encontra
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expressamente definido em nossa Constituição, garantindo que o mesmo é de livre

decisão do indivíduo.

O trabalho tem seu ponto fundamental em ponto específico do regulamento

jurídico dos direitos sexuais e reprodutivos. A lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996,

mais conhecida como lei do planejamento familiar, impede a realização de cirurgias de

esterilização às pessoas que não cumpram determinados requisitos legais. Indivíduos

que não queiram ter filhos e que não queiram (ou não possam, por razões médicas)

recorrer a este procedimento para evitar a concepção ficam legalmente impossibilitados

de promovê-lo por algum tempo, mesmo após o atingimento da plena capacidade para

os atos da vida civil. Surge, deste modo, o questionamento acerca da compatibilidade

da  restrição  aos  direitos  sexuais  e  reprodutivos  com  o  ordenamento  jurídico,

notadamente em face do atual arranjo constitucional dos direitos envolvidos na questão.

A pesquisa inicia-se através da exposição do desenvolvimento dos direitos

da  personalidade  desde  a  antiguidade  até  à  contemporaneidade,  apresentando  os

principais marcos históricos que influenciaram o reconhecimento desses direitos. No

primeiro  capítulo,  será  exposto  como  se  deu  a  evolução  histórica  dos  direitos  da

personalidade, iniciando-se na antiguidade greco-romana através das figuras da hybris

e actio iniuriarum, passando pela Idade Média, na qual se observou uma estagnação

em  seu  desenvolvimento,  mas  com  a  propagação  do  pensamento  cristão,

fundamentado na valorização do ser humano, os direitos da personalidade avançaram

no seu processo de desenvolvimento. Dando sequência a esta trajetória, salienta-se a

negação  da  existência  dos  direitos  da  personalidade  enquanto  categoria  jurídica,

principalmente no durante as primeiras décadas do século XIX, além da limitação da

tutela  dos  direitos  da  personalidade,  já  que  apenas  aqueles  direitos  que  se

encontravam positivados detinham proteção jurídica. 

No século XX, com a transição do Estado Liberal para o Estado Social, os

direitos da personalidade ganham novo fôlego, principalmente após a Segunda Guerra

Mundial, já que a dignidade humana passa a fundamentá-los, propiciando a proteção e

busca  pelo  desenvolvimento  pleno  da  personalidade  humana.  A ampliação  desse

espectro de proteção proporcionado pelo princípio da dignidade humana aos direitos da
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personalidade  promoveu  a  tutela  de  irradiações  da  personalidade  que  não  se

encontram positivadas, dentre as quais podem ser destacados os direitos sexuais e

reprodutivos.

Em seguida,  serão  expostos  os  conceitos  e  as  classificações  dadas  aos

direitos  da  personalidade  por  vários  doutrinadores,  analisando-se  os  pontos  de

semelhança  e  divergência  entre  todos.  Na  última  parte  do  primeiro  capítulo,  será

descrito  o  processo  histórico  de  evolução  dos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,

enfatizando-se o papel decisivo que o movimento de mulheres teve para a promoção

destes direitos como direitos humanos, e consequentemente sua inclusão no rol dos

direitos fundamentais. Mostra-se também a íntima relação entre os direitos sexuais e

reprodutivos  e  o  planejamento  familiar,  este  último  expressamente  garantido  na

Constituição, dando-se ênfase que o planejamento familiar não deve se resumir apenas

ao  controle  de  fecundidade,  mas  abrange  diversas  outras  situações  em  que  as

mulheres são protagonistas.

No segundo capítulo será tratado especificamente o direito ao planejamento

familiar,  sendo descrita a lei  que o regula e os motivos que levaram à sua edição,

principalmente o problema da grande quantidade de mulheres submetidas à cirurgia de

esterilização  durante  as  décadas  de  1970  a  1990.  Logo  após  essa  explanação,  é

realizado um breve relato sobre os antecedentes históricos da esterilização cirúrgica no

Brasil,  sendo  expostas  as  possíveis  causas  da  disseminação  desse  método,  a

influência do governo americano e a falta de programas nacionais que dessem aporte

aos indivíduos nas questões relacionadas ao planejamento familiar, principalmente no

sentido do controle da fecundidade. Empós, coloca-se a questão da intervenção estatal

nos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  sendo  expostas  as  formas  como  ocorre  esta

intervenção, seja de forma positiva ou negativa. Assim, o Estado pode agir de forma a

proteger os direitos dos indivíduos não somente contra as ameaças que advêm do

próprio Estado ou de outros particulares, mas também quando a liberdade de exercício

ou autonomia possa promover qualquer tipo de violação à sua própria dignidade. 

No  terceiro  e  último capítulo  será  abordada  a  relação existente  entre  os

direitos da personalidade e o princípio da dignidade humana, uma vez que a vinculação
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de todo o ordenamento jurídico à proteção e promoção da pessoa humana proporciona

uma  tutela  geral  da  personalidade,  abrangendo  os  diversos  prolongamentos  da

personalidade,  e  um  direito  geral  de  liberdade,  no  qual  o  indivíduo  possa  se

autodeterminar,  principalmente  nas  decisões  a  propósito  de  questões  existenciais,

desde que não ofenda a sua própria dignidade. Logo em seguida, expõe-se sobre a

admissibilidade  de  atos  de  disposição  envolvendo  os  direitos  da  personalidade,

particularmente através da sua caracterização como direitos fundamentais, revelando

assim a dificuldade da sustentação de seu caráter  absoluto,  principalmente quando

existe um conflito entre esses direitos. 
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2. DIREITOS DA PERSONALIDADE

O homem é considerado um ser social, segundo  Aristóteles,1 cuja inserção

na sociedade ocorre desde o seu nascimento. Devido a esta necessidade humana de

convívio com outros indivíduos, diversas relações sociais vão surgindo com o passar

dos anos e com a evolução do ser humano, tanto em aspectos socioeconômicos quanto

tecnológicos, essas relações vão tornando-se mais complexas. 

Esses  avanços,  na  área  tecnológica  ou  nos  agrupamentos  humanos,

expuseram o ser humano a novas situações que desafiaram o ordenamento jurídico,

justamente por não possuir em seu conteúdo disciplinamento quanto a esses novos

acontecimentos.2 Dentro  deste  cenário,  os  chamados  direitos  da  personalidade vão

ganhando  relevância,  principalmente  pelo  fato  de  que  numerosas  relações  sociais,

antes  entendidas  como  parte  de  sistemas  extrajurídicos,  serem  crescentemente

juridicizadas.3 A doutrina  buscou  preencher  essa  lacuna  através  de  paradigmas do

passado, em que o principal objeto de tutela do ordenamento jurídico era o patrimônio,

e não a pessoa humana, ocasionando assim o desajuste dos modelos nos quais se

pretendia enquadrá-las.4

Esse cenário transformou-se apenas no século XX, principalmente com o

surgimento de uma nova ordem econômico-social, dentro da qual se percebeu que o

direito civil, então central no ordenamento jurídico, não possuía mais a capacidade de

responder  aos  anseios  sociais,  nem  às  necessidades  do  homem,  passando  a

Constituição a ocupar o lugar de destaque na normatização destas relações sociais.5 As

Constituições  promoveram  o  reconhecimento  formal  pelo  ordenamento  jurídico  da

pessoa  humana  como  valor  universal,  sendo  claro  que,  mesmo  em ordenamentos

anteriores,  era  possível  perceber  uma  proteção  ao  homem,  mas  não  com  tanta

1 ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Edipro, 2009. p. 6.
2 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 23-24.
3 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: José Ribas (Org.). 20

anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense,
2008. p. 370.

4 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 24.
5 RODRIGUES,  Mithiele  Tatiana.  Mudança  do  paradigma  do  direito  da  personalidade  à  luz  do

constitucionalismo civil.  In:  I  Congresso Internacional de Direitos da Personalidade – 14 a 16 de
abril/2014 – Maringá/PR. Anais Eletrônicos. p. 02.
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intensidade quanto no momento em que as Constituições passaram a ser o centro do

sistema jurídico.6

Essa prioridade dada pelas Constituições à pessoa humana, promoveu a

criação  de  mecanismos  jurídicos  capazes  de  tutelar  direitos  essenciais  a  uma

existência digna aos homens, a partir do reconhecimento do que eles consideravam

atributos indispensáveis à sua própria existência.7 

Esse reconhecimento promoveu 

[…] a prevalência, sobre o patrimônio, da proteção da personalidade humana,
seja no que diz respeito à sua identidade e integridade, seja no que se refere à
sua  intimidade e  vida  privada.  Tais  bens,  de  fato,  passaram a  constituir  os
pontos cardeais de nosso sistema jurídico, [...].8

A valorização e proteção da pessoa enquanto ser humano, conjuntamente

com sua dignidade, não ocorreu de uma forma tão rápida quanto se acredita. Foram

séculos de lutas até à criação de mecanismos jurídicos que tutelassem a personalidade

humana de maneira mais efetiva. Por isso, torna-se necessário entender como ocorreu

esta evolução.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Os direitos de personalidade são considerados uma construção recente, mas

mesmo assim, já na antiguidade, existiam determinados mecanismos que tutelavam a

personalidade humana, embora de forma deficitária. Esses meios de tutela existiram na

Grécia através da figura da  hybris  (excesso,  injustiça),  representando uma cláusula

geral de proteção à personalidade, assegurando proteção contra injustiças, além dos

atos considerados excessivos de um indivíduo contra outro e principalmente dos atos

6 DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil. Revista da Faculdade de Direito de
Campos - Campos dos Goitacases/Rio de Janeiro. Ano VI, nº. 6, Junho de 2005. p. 72.

7 OLIVEIRA, José Sebastião de. BELMONTE, Danilo Zanco. A tutela dos direitos da personalidade em
face do princípio da dignidade da pessoa humana. In:  XXIV Congresso Nacional  do CONPEDI -
UFMG/FUMEC/Dom Hélder Câmara - Direito Civil Contemporâneo I; 11-14 nov. 2015; Florianópolis:
CONPEDI, 2015. p. 06.

8 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 371.
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de  insolência  em  face  da  pessoa  humana.9 Em  Roma,  existia  a  figura  da  actio

iniuriarum, uma ação que visava à proteção contra qualquer tipo de atentado à pessoa

física  ou  moral  do  cidadão,  ou  seja,  buscava-se  tutelar  lesões  contra  a  vida,  a

integridade física, liberdade e honra do cidadão.10 

Pontes de Miranda afirma que a ação de iniuria competiria a quem sofresse

ofensas em sua personalidade,  desde que existisse  o  animus iniuriandi.11 O direito

romano só dotava o indivíduo de personalidade se ele reunisse três status, no caso, o

status libertatis, o status civitatis e o status familiae.12 O indivíduo que não possuísse o

status libertatis,  não era considerado detentor  de personalidade, como no caso dos

escravos, considerados apenas meras  res de propriedade do seu senhor, um objeto.

Durante  a  Idade  Média  os  direitos  de  personalidade  passaram por  um período  de

estagnação, não sendo reconhecido grande avanço em seu desenvolvimento. Mas, foi

nessa época, com a difusão do Cristianismo, que se começou a valorizar a pessoa

humana como um ente único, o qual  independentemente de suas condições, sejam

econômico-social, religiosa, nacional ou estrangeira, entre outras, era considerado um

valor absoluto.13

Ainda  no  período  medieval,  São  Tomás  de  Aquino,  considerado  um dos

doutores da Igreja Católica, adotou para si a definição do termo “pessoa” desenvolvido

por  Boécio,  consistindo tal  definição em “naturae rationalis  individua substantia”,  ou

seja,  substância  individual  de  natureza  racional.  Esse  conceito  de  pessoa  acabou

influenciando a noção contemporânea de dignidade da pessoa humana ou “dignitas

humana”, termo esse referido expressamente por São Tomás em seus escritos.14 São

Tomás  de  Aquino  e  outros  mestres  mostram  naquela  época  a  tendência  da

9 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 5. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
p. 255.

10 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 24; DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil:
aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito (1942-1945) - Parte Geral. Vol. I. 2. ed. Rio de
Janeiro: Editora Rio, 1979. p. 191.

11 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 1954. v. 7. p. 38.
12 SZANIAWSKI,  Elimar.  Direitos  de  Personalidade  e  sua  tutela.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos

Tribunais, 1993. p. 15.
13 DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil, p. 73.
14 SARLET,  Ingo  Wolfgang.  Dignidade  da  pessoa  humana  e  direitos  fundamentais  na  Constituição

Federal de 1988. 8. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 34.
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subjetivização no Direito, sendo essa considerada a principal fonte propulsora para o

reconhecimento de um direito geral de personalidade.15

Com  a  queda  do  sistema  feudal  e  o  surgimento  de  uma  nova  ordem

econômica, cultural e política, a burguesia conseguiu uma grande ascensão. Tornou-se

necessário que as práticas feudais fossem sufocadas, dando lugar ao capitalismo. Isso

só ocorreria, segundo a burguesia, se o Estado não tivesse tanto poder de interferência

sobre as atividades econômicas e sobre os indivíduos. Essa nova classe dominante da

sociedade encontrou no Direito o poder necessário para resguardar seus interesses

frente ao Estado, principalmente através da summa divisio, ressaltando assim a divisão

entre Direito Público, trazendo em seu bojo a estrutura e funcionamento do Estado, e o

Direito Privado, que regularia os interesses privados, retirando-os do alcance do poder

estatal, assegurando assim a liberdade e o poder político à classe burguesa.16 

Esse processo de separação entre Direito Público e Privado acentuou-se,

principalmente  através  das  codificações,  tendo  como  marco  inicial  o  Código  Civil

Francês (ou Código de Napoleão (1804)). Estes códigos objetivavam ser completos,

não possuindo em sua estrutura nenhum tipo de lacuna, cabendo ao juiz apenas aplicar

a lei ao caso concreto, sem abertura para qualquer interpretação.17 Havia neste modelo

uma prevalência do patrimônio sobre o indivíduo. Justamente nesta época de maior

prevalência da divisão do Direito em público e privado, surgiram diversos intelectuais

contrários à codificação e à existência da categoria dos direitos da personalidade. 

Um  dos  principais  expoentes  da  teoria  que  negava  a  existência  destes

direitos foi Savigny, integrante da Escola Histórica do Direito. Ele não foi o único. Entre

outros,  podemos  destacar  Unger,  Dabin,  Von  Tuhr,  Enneccerus  e  Jellinek.18 Unger

observa que há uma contradição entre a definição de personalidade e a categoria dos

direitos da personalidade, pois para ele “a personalidade, sendo a capacidade que tem

todo homem de direitos e obrigações”,  é  um pressuposto de todos os direitos,  não

15 LACERDA, Dennis Otte. Direitos de Personalidade na Contemporaneidade: a repactuação semântica.
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 2010. p. 23.

16 Idem, ibidem, p. 18.
17 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. São Paulo, SP: Edipro, 2014. p. 121.
18 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 25.
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podendo  ser  objeto  de  uma  categoria,  no  caso,  dos  direitos  da  personalidade.19 A

Escola Histórica considerava o Direito como um produto histórico e espontâneo peculiar

a cada povo e não apenas um produto criado por meio da racionalidade. Para Savigny,

principal  representante  dessa  escola,  o  Direito  tem  suas  bases  na  tradição  e  no

costume, exprimindo o sentimento e o espírito do povo (Volksgeist). 

O Direito não poderia ser algo universal e imutável, criado de forma arbitrária

pelo legislador. Destarte, a codificação era criticada por promover uma rigidez cega do

Direito.20 Por defenderem a inexistência conceitual  desta categoria  do direito,  esses

juristas  foram denominados  negativistas.  A negação  residia  no  fato  de,  à  época,  a

personalidade ser identificada como a titularidade de direitos; logo, como poderia, ao

mesmo  tempo,  ela  também  ser  considerada  objeto  deles?  Seria  uma  contradição

lógica.21 Savigny  julgava  que  “[...]  a  tutela  da  pessoa  seria  conseguida  através  de

múltiplos  'direitos'  desde  a  proteção  penal  às  ações  possessórias”,  com  isso  ele

acreditava na existência de uma tutela sobre a pessoa, mas que a construção de uma

categoria dos direitos de personalidade seria algo inviável.22 

Então, a admissão da existência da categoria dos direitos de personalidade,

tendo como base a possibilidade de qualquer pessoa dispor de si livremente levaria,

consequentemente,  à  legitimação  do  suicídio  ou  da  automutilação.23 Para  Rubens

Limongi  França  esse  posicionamento  de  Savigny  era  extremista,  pois  tal  assertiva

importa em tornar a própria finalidade do Direito algo superficial. A existência do Direito

é para que a pessoa, em meio à vida social, seja contemplada segundo a justiça, com

os bens necessários para a realização dos seus fins naturais. O extermínio da vida

através do suicídio  seria  a negação disso,  é  a redução da causa final  do Direito. 24

19 DANTAS, San Tiago.  Programa de Direito Civil: aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito
(1942-1945) - Parte Geral. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. p. 192.

20 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 41.

21 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 25.
22 LACERDA,  Dennis  Otte.  Direitos  de  Personalidade  na  Contemporaneidade:  a  repactuação

semântica, p. 27.
23 TEPEDINO, Gustavo.  Op. cit., p. 25.; GOMES, Orlando.  Introdução ao Direito Civil. 5. ed. Rio de

Janeiro: Forense, 1977. p. 168.; FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. 4. ed. rev. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 405.

24 FRANÇA, Rubens Limongi.  Manual de Direito Civil.  4.  ed. rev.  São Paulo:  Revista dos Tribunais,
1980. p. 406.
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Jellinek  também posicionou-se  contrário  à  categoria  dos  direitos  de  personalidade,

argumentando que “[…] a vida, a saúde, a honra, não se enquadrariam na categoria do

ter,  mas do  ser,  o  que os  tornaria  incompatíveis  com a noção de direito  subjetivo,

predisposto à tutela das relações patrimoniais e, em particular, do domínio”.25

Nesse contexto histórico, o direito subjetivo era compreendido apenas como

o poder jurídico de uma pessoa sobre um objeto,26 e não como o direito de alguém

sobre sua própria pessoa, concepção fruto da evolução da ideia do antigo  ius in se

ipsum.27 Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, os direitos personalidade não se

constituiriam direitos  subjetivos,  mas  apenas  em meros  reflexos do direito  objetivo,

proporcionando  assim  uma  certa  proteção  jurídica  a  determinadas  radiações  da

personalidade.28 Com esse posicionamento doutrinário, a proteção jurídica dos direitos

de personalidade não seria revestida dos traços caracterizantes do direito subjetivo,

sendo essa tutela resultado apenas da reação do ordenamento jurídico contra a lesão

sofrida  pelo  indivíduo,  que  se  daria  por  meio  da  responsabilidade  civil.  Para  os

negativistas,  os  direitos  de  personalidade  não  poderiam  ser  considerados  direitos

subjetivos, assim como a sua existência era rechaçada de maneira enfática enquanto

categoria própria.29

Diversas  críticas  foram  surgindo,  todas  em  busca  de  refutar  o

posicionamento  defendido  pelos  negativistas,  e  uma  delas  é  a  possibilidade  de  a

personalidade ser  encarada sob dois  pontos de vista.  O primeiro seria  identificar  a

personalidade  com a  capacidade,  ou  seja,  a  pessoa  com base  em  seus  atributos

humanos exerceria a titularidade das relações jurídicas. O segundo ponto de vista seria

a  personalidade  enquanto  um  conjunto  de  características  e  atributos  da  pessoa

humana. Posto isto, observa-se que a personalidade, considerada um valor, trazendo

em si como o conjunto de atributos inerentes e indispensáveis ao ser humano, nas

diversas irradiações da personalidade, podem sim ser consideradas um bem jurídico

25 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 25.
26 LACERDA,  Dennis  Otte.  Direitos  de  Personalidade  na  Contemporaneidade:  a  repactuação

semântica, p. 28.
27 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 26.
28 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela, p. 37.
29 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 26.
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em si mesmo, passível de tutela.30

Nesse  contexto,  De  Cupis  discorre  sobre  o  objeto  dos  direitos  da

personalidade enfatizando a sua proeminência em relação aos outros direitos subjetivos

e sua essencialidade para a pessoa, já que para ele esse objeto apresentaria uma

dupla característica.  Primeiramente, o objeto dos direitos da personalidade encontra-se

em um nexo estreitíssimo com a pessoa, a ponto de poder dizer-se orgânico e, por

conseguinte, os identifica com os bens de maior valor susceptíveis de domínio jurídico.

Com isso, é possível perceber que o objeto dos direitos da personalidade não possuem

uma exteriorização ao sujeito, ao contrário dos outros bens que são possíveis objetos

de  direito.  Contudo,  deve-se  ter  em mente  que  a  “não-exterioridade”  não  significa

“identidade”, já que o modo de ser da pessoa não é a mesma coisa que “a pessoa”.31

Da  mesma  forma,  “A  vida,  a  integridade  física,  a  liberdade,  e  outros,

constituem aquilo que nós somos [...]”, então o legislador não deveria limitar-se a tutelar

apenas as questões patrimoniais e deixar de fora as existenciais, principalmente porque

os últimos são os bens mais preciosos relacionados à pessoa.32 Consequentemente,

[…]  existem  certos  direitos  sem  os  quais  a  personalidade  restaria  uma
susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor concreto:
direitos  sem  os  quais  todos  os  outros  direitos  subjetivos  perderiam todo  o
interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não existissem,
a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados “direitos essenciais”,
com os quais se identificam precisamente os direitos da personalidade. Que a
denominação  de  direitos  da  personalidade  seja  reservada  aos  direitos
essenciais justifica-se plenamente pela razão de que eles constituem a medula
da personalidade.33

O  tratamento  dogmático  que  foi  dado  aos  bens  imateriais  pelo  direito

enriqueceu os direitos da personalidade,  sendo isso consequência de necessidades

práticas,  já  que  em  1877,  devido  a  rápida  industrialização  alemã,  observou-se  a

necessidade de criação de uma lei que protegesse os inventos. Logo, criou-se a Lei

Alemã das Patentes, introduzindo assim um direito individual de viver, desenvolver e

30 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 27.
31 CUPIS,  Adriano  de.  Os  Direitos  da  Personalidade.  Tradutor:  Afonso  Celso  Furtado  Rezende.

Campinas: Romana, 2004. p. 29.
32 Idem, ibidem, p. 31.
33 CUPIS, Adriano de. Op. cit., p. 24.
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valorizar suas forças. Já no Brasil, Clóvis Beviláqua defendia a positivação do direito

autoral no Código Civil de 1916, sendo que este direito apresenta duas acepções, uma

econômica  ou  patrimonial,  constituindo  assim  a  propriedade  imaterial  e  na  outra

acepção, uma manifestação da personalidade do autor.34 Assim, esse direito individual

de viver, desenvolver e valorizar as forças do autor ou inventor seria uma manifestação

parcelar  da  periferia  dos  direitos  de  personalidade,  expressão  essa  cunhada  por

Menezes Cordeiro.35 

Através desse domínio dogmático da periferia dos direitos da personalidade

é que se chegou à possibilidade de alcance da abstração necessária para a formação

de uma dogmática coerente para os direitos da personalidade.36 Com isso, no final do

século XIX, tornou-se necessária a ampliação da noção de direitos subjetivos, já que

ela, da forma como se encontrava, não abrangia os direitos de personalidade. Essa

ampliação  promoveu  a  criação  do  conceito  de  direitos  personalíssimos  de  caráter

extrapatrimonial.  Deste modo,  a noção de direitos da personalidade começou a ser

aceita, em razão de identificar nessa noção o vínculo existente entre os indivíduos e os

prolongamentos de sua personalidade,  sejam eles corpóreos ou incorpóreos,  sendo

considerados juridicamente como bens da personalidade.37

O projeto  liberal  do  século  XIX  trazia  como carro  chefe  o direito  privado

codificado, cujo principal objetivo era tutelar uma igualdade formal entre os indivíduos,

mas essa igualdade só favorecia a uma pequena minoria, justamente os detentores do

poder  econômico,  a  burguesia.  Com  a  Revolução  Industrial,  o  panorama  mundial

começou a sofrer mudanças; as relações advindas nesse novo cenário de evolução

tecnológica e social tornaram-se mais complexas, e o direito privado, no formato em

que havia sido concebido, não era mais capaz de satisfazer as demandas. O aumento

da população, juntamente com a massificação da economia e o empobrecimento de

34 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das coisas: volume I. 5.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, [19--]. 2 v. p.
233-239.

35 CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de Direito Civil Português: parte geral. Tomo I – Das Pessoas.
Coimbra: Livraria Almedina. 2004. p. 38.

36 Idem, ibidem, p. 38-39.
37 GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a tutela da personalidade. Curitiba: UFPR,

1997. Tese de Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 1997. p.
35.
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muitos, fez com que as pressões sociais aumentassem, particularmente das camadas

sociais mais pobres.38 A Igreja Católica em 1891, vendo todo esse cenário, edita a Carta

Encíclica Rerum Novarum,39 produzida pelo Papa Leão XIII, trazendo em seu conteúdo

questionamentos  sobre  as  condições  de  trabalho  dos  operários.  Gradualmente  o

Estado Liberal vai dando lugar ao Estado Social. 

A noção de Estado Social surge pela primeira vez a partir da promulgação da

Carta Política do México, em 191740 e na Alemanha, formulada por Hermann Heller,41

durante a República de Weimar. A Constituição de Weimar, datada de 1919, conseguiu

alterar a perspectiva da dicotomia entre o Direito Público e Privado, colocando-se como

centro do ordenamento jurídico, trazendo em seu conteúdo institutos de direito civil – e

não  somente  limitações  do  Estado  contra  os  indivíduos.  Este  posicionamento

centralizado da Constituição influenciou consideravelmente o Direito Privado, através

da sua constitucionalização, promovendo assim um grande impacto sobre a tutela da

pessoa humana e o ofuscamento da divisão entre o direito público e privado.42 Esta

transição de um Estado Liberal para um Estado Social rompeu definitivamente com o

sistema jurídico concebido nos séculos XVIII e XIX, pôs fim ao totalitarismo do início do

século XX e instaurou uma nova ordem econômica social, demonstrando que o Direito

Civil clássico era insuficiente para atender as novas necessidades da pessoa humana. 43

O Estado Liberal assentou o primado da personalidade humana e a liberdade em bases

individualistas, ao passo que o Estado Social traz em sua essência o intervencionismo,

a patronagem e o paternalismo.  Deste modo, o Estado Social da democracia oferece

38 LACERDA, Dennis Otte. Op. cit., p. 40.
39 Cf. a Encíclica Rerum Novarum, os ricos e os patrões não devem tratar o operário como um escravo,

mas respeitar nele a dignidade do homem. LEÃO XIII, Papa. Carta Encíclica Rerum Novarum (Sobre
a condição dos operários). 1. ed. São Paulo: Loyola, 2010. p. 16.

40 BONAVIDES, Paulo.  O pioneirismo da Constituição do México de 1917.  In: Influencia extranjera y
transcendencia  internacional.  Héctor  Fix-Zamudio  y  Eduardo  Ferrer  Mac-Gregor,  coordinadores.
Ciudad de México: Secretaría de Cultura, INEHRM, Senado de la República, Universidad Nacional
Autónoma de México, IIJ, 2017. p. 58.

41 Cf. Heller sustenta que o sentido do Estado é a sua função social. HELLER, Hermann. Teoria do
Estado. São Paulo: Mestre Jou, 1968. p. 243.

42 DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil. Revista da Faculdade de Direito de
Campos - Campos dos Goitacases/Rio de Janeiro. Ano VI, nº. 6, Junho de 2005. p. 75-76.

43 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 50.
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em  sua  feição  jurídico-constitucional  a  garantia  da  tutela  dos  direitos  da

personalidade.44 

“Neste contexto, e em especial no pós-guerra, os direitos da personalidade

começaram a exibir o perfil que portam atualmente [...]”,45 em que a dignidade humana,

através das diversas Declarações e Constituições criadas ao longo do século XX e XXI,

passou a ser o principal fundamento. O ser humano passou a ser o fim e não o meio

para o Direito,  nesse sentido o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser

interpretado/aplicado  buscando  uma  máxima  efetividade,  permitindo-se  um

desenvolvimento integral da personalidade humana.46 A proteção da dignidade humana

conduzida por estes institutos ampliou de forma considerável a tutela dos direitos da

personalidade nas últimas  décadas,  principalmente  através  da  jurisprudência.  Antes

tínhamos  um  conceito  de  direitos  da  personalidade  que  abrangia  apenas  alguns

prolongamentos da personalidade, como nome, honra e integridade física, mas como a

sociedade se encontra em constante evolução nas suas relações, novas extensões da

personalidade vão surgindo, necessitando de tutela, ocasionando assim uma ampliação

nos bens que integram esta categoria, a exemplo dos direitos sexuais e reprodutivos.

2.2 CONCEITO E EXTENSÃO

O conceito de direitos da personalidade sempre ocasionou divergência na

doutrina, principalmente pela existência de uma forte corrente doutrinária que negava

sua existência enquanto categoria do direito.47 A confusão entre sujeito e objeto nos

direitos de personalidade, alegada pelos negativistas, acabou sendo resolvida, já que,

segundo  Borges,  atualmente  o  objeto  destes  direitos  são  as  projeções  físicas  ou

psíquicas da pessoa, sendo considerados, com isso, os bens e valores essenciais para

o ser humano.48

44 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 203-
204.

45 DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil, p. 76.
46 POLI,  Luciana  Costa.  Uniões  homoafetivas:  possibilidade  do  casamento  à  luz  do  princípio  da

dinamicidade da família. Belo Horizonte, 2012. p. 113.
47 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil, p. 405.
48 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. rev. São
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Conceituações  diversas  surgiram,  algumas  adotaram  uma  posição

naturalista, já outras orientaram-se pelo positivismo. Os jusnaturalistas compreendiam

os  direitos  da  personalidade  como  direitos  naturais,  estabelecidos,  para  uns,  por

vontade divina; para outros, eram direitos naturais derivados de uma lei da natureza ou

de uma ordem natural. Existia ainda a linha doutrinária dos que acreditavam que os

direitos  de  personalidade  derivariam da  razão.49 Os  positivistas  concebem o  direito

como inserido em um momento histórico; para alguns, o Estado outorgou à sociedade

esses direitos, sendo considerados direitos de personalidade apenas aqueles postos

pelo Estado. Outros juristas os conceberam “[...] como direitos positivos, porque eles

emanam da sociedade em um dado momento histórico [...]”,  independentemente do

Estado.  Há  ainda  aqueles  que  entendem  que  “[...]  se  da  sociedade  emana  certa

concepção de direitos da personalidade, esta prevalece mesmo diante de lei  stricto

sensu que estabeleça o contrário”.50

Bittar, adepto da concepção naturalista, entende que 

[…] os direitos de personalidade constituem direitos inatos – como a maioria
dos  escritores  ora  atesta  -,  cabendo  ao  Estado  apenas  reconhecê-los  e
sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível constitucional
ou  em  nível  de  legislação  ordinária  -,  e  dotando-os  de  proteção  própria,
conforme o tipo de relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do
poder público ou as incursões de particulares.51

De Cupis os conceitua como os direitos que tem por objeto os modos de ser

físicos  ou  morais  do  ser  humano.  Para  ele,  essa  denominação  de  direitos  da

personalidade  deve  ser  reservada  aos  direitos  essenciais,  pois  eles  constituem  a

medula da personalidade. Essa essencialidade decorre da existência de certos direitos

sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade irrealizada. Assim, se eles

não  existissem,  a  pessoa  não  existiria  como  tal.  Do  mesmo  modo,  o  atributo  da

essencialidade só vem a adquirir um valor jurídico integral no momento em que ocorre a

sua positivação: os direitos da personalidade alcançam um lugar próprio no sistema do

Paulo: Saraiva, 2007. p. 20.
49 Idem, ibidem, p. 22-23.
50 Idem, ibidem, p. 23.
51 BITTAR, Carlos Alberto.  Os Direitos da Personalidade. 8. ed., rev., aum. e mod. por Eduardo C. B.

Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 38. 
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ordenamento  positivo,  juntamente  com  uma  disciplina  adequada  e  aptidão  para

assegurar  que  lhes  sejam  reservada  uma  proeminência  relativa  a  todos  os  outros

direitos da pessoa.52

Essa proeminência em relação aos outros direitos decorre da existência de

uma  hierarquia  entre  os  bens,  em  que  alguns  se  sobrepõem  a  outros  devido

principalmente  ao  atributo  da  necessidade,  ou  seja,  aqueles  que  satisfazem  as

necessidades do ser humano, seja na esfera física ou moral, encontram-se no topo. Os

bens da vida, da integridade física e da liberdade são considerados, para De Cupis, os

bens máximos, ou seja, superiores aos outros, já que a falta deles torna irrelevante

todos  os  outros  bens,  mas  isso  não  afasta  a  possibilidade  de  se  reconhecer  a

importância de outros bens, como a honra, a paternidade intelectual,  entre outros.53

Com base nessa vinculação dos direitos da personalidade ao ordenamento positivo, De

Cupis nega a possibilidade de esses direitos serem considerados “direitos inatos”54,

direitos que o homem possui apenas devido à sua qualidade humana.

Para Rubens Limongi França os direitos de personalidade são conceituados

como “as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa

do sujeito,  bem assim as suas emanações e prolongamentos”.  Essas emanações e

prolongamentos, segundo ele, referem-se à integridade física, integridade intelectual e

integridade moral.55 San Tiago Dantas considera que os direitos de personalidade são

uma categoria  que tenha como objeto a vida,  a  honra,  a  liberdade e a integridade

corpórea,  todos  eles  constituindo  um  conjunto  de  atributos  inerentes  à  condição

humana, considerados por ele direitos autônomos.56

Percebe-se  que  todas  essas  conceituações  de  direito  da  personalidade

possuem em sua estrutura uma particularidade: o objeto desta categoria, seja qual for a

expressão utilizada para caracterizá-la, são direitos que se originam da personalidade

humana, e não um direito à personalidade.57

52 CUPIS, Adriano de. Op. cit., p. 19-24.
53 Idem, ibidem., p. 29.
54 Idem, ibidem., p. 25.
55 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil, p. 403.
56 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, p. 191-192.
57 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada, p. 21.
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De acordo com Serpa Lopes o reconhecimento dos direitos da personalidade

é recente. Para ele, esta categoria abrange bens

[…]  atinentes  à  utilização  e  disponibilidade  de  certos  atributos  inatos  ao
indivíduo,  como  projeções  biopsíquicas  integrativas  da  pessoa  humana,
constituindo-se em objetos (bens jurídicos), assegurados e disciplinados pela
ordem jurídica imperante.58 (grifo do autor)

Esta  definição  contém  uma  expressão  de  grande  relevância  para  este

trabalho,  a  disponibilidade,  já  que,  para  realizar-se  em  seus  valores  pessoais,  o

indivíduo em alguns momentos precisa ter a possibilidade de escolha sobre dispor ou

não de determinado atributo reconhecido como extensão de sua personalidade, para

sentir-se  realizado  em sua  plenitude.  Quando  se  fala  em extensão  dos  direitos  da

personalidade, refere-se à classificação desses direitos, expressão essa utilizada por

Bittar.59 Na doutrina  existe  muita  divergência  quanto  a  classificação dos direitos  da

personalidade. 

Uma  das  classificações  que  mais  se  destaca  e  é  aceita  na  doutrina

estrangeira  é  a  de  De  Cupis,  especificando  em  seis  espécies  os  direitos  da

personalidade:

I – Direito à vida e à integridade física;
II – Direito sobre as partes destacadas do corpo e do direito sobre o cadáver;
III – Direito à liberdade;
IV – Direito ao resguardo (direito à honra, ao resguardo e ao segredo);
V – Direito à identidade pessoal (direito ao nome, ao título e ao sinal pessoal); 
VI – Direito moral de autor.60

Para Orlando Gomes, a necessidade de definir os direitos da personalidade

precisamente não deve indicar que isso corresponda a um rol taxativo, mas se deve

investigar se há previsão legal. Assim, sua classificação é a seguinte:

Consideram-se atualmente direitos à integridade física: 
a) o direito à vida; 
b) o direito sobre o próprio corpo. 

58 SERPA LOPES,  2000  apud  BORGES,  Roxana  Cardoso  Brasileiro.  Direitos  de  Personalidade  e
Autonomia Privada, 2007, p. 22.

59 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 47.
60 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade, p. 34.
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O direito sobre o próprio corpo subdivide-se em direito sobre o corpo inteiro e
direito sobre partes separadas, compreendendo os direitos de decisão individual
sobre tratamento médico e cirúrgico, exame médico e perícia médica. 
Admitem-se como direitos à integridade moral: 
a) o direito à honra; 
b) o direito à liberdade;
c) o direito ao recato;
d) o direito à imagem;
e) o direito ao nome; 
f) o direito moral do autor.61

Para Carlos Alberto Bittar, de um lado, têm-se os direitos que se referem à

pessoa  em  si,  contemplando  a  sua  individualidade,  e  de  outro  a  posição  desse

indivíduo perante  os outros  seres  que compõem a sociedade.  Ele os  classifica em

direitos físicos, psíquicos e morais.

[…] os primeiros referentes a componentes materiais da estrutura humana (a
integridade corporal,  compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; os
membros; a imagem, ou efígie); os segundos, relativos a elementos intrínsecos
à  personalidade  (integridade  psíquica,  compreendendo:  a  liberdade;  a
intimidade;  o  sigilo)  e  os  últimos,  respeitantes  a  atributos  valorativos  (ou
virtudes)  da  pessoa  na  sociedade  (o  patrimônio  moral,  compreendendo:  a
identidade; a honra; as manifestações do intelecto).62

De acordo com Limongi França, porém existe uma certa falta de critério nas

classificações existentes, principalmente devido à generalidade de suas especificações.

Os  direitos  de  personalidade  devem  ser  agrupados  com  base  em  aspectos  que

caracterizam  cada  um.  Ele  divide  esses  aspectos  em  três,  sendo  eles  o  físico,  o

intelectual e o moral, aspectos que guiaram o desenvolvimento de sua classificação.

I – Direito à integridade física: 
1) direito à vida e aos alimentos;
2) direito sobre o próprio corpo, vivo;
3) direito sobre o próprio corpo, morto;
4) direito sobre o corpo alheio, vivo;
5) direito sobre o corpo alheio, morto;
6) direito sobre partes separadas do corpo, vivo;
7) direito sobre partes separadas do corpo, morto;
II - Direito à integridade intelectual: 
1) direito à liberdade de pensamento;
2) direito pessoal de autor científico;
3) direito pessoal de autor artístico;

61 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 173-174.
62 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 49.
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4) direito pessoal de inventor. 
III - Direito à integridade moral: 
1) direito à liberdade civil, política e religiosa;
2) direito à honra;
3) direito à honorificência;
4) direito ao recato;
5) direito ao segredo pessoal, doméstico e profissional;
6) direito à imagem;
7) direito à identidade pessoal, familiar e social.63

Dentro  das  classificações  expostas  anteriormente,  é  possível  perceber  a

existência  de  determinadas  particularidades  que  compõem  os  direitos  da

personalidade. Para Bittar,  esses caracteres especiais dos direitos da personalidade

têm como principal função promover uma proteção eficaz à pessoa humana, já que

esses direitos possuem como objeto, os bens mais elevados da pessoa humana.64

Segundo San Tiago Dantas,  os direitos da personalidade caracterizam-se

como  absolutos,  inestimáveis,  inalienáveis  e  imprescritíveis.65 Para  Bittar,  além dos

caracteres citados anteriormente, eles são inatos (originários), impenhoráveis, vitalícios,

necessários e oponíveis erga omnes.66 De Cupis atribui como elementos desses direitos

a  intransmissibilidade,  indisponibilidade,  irrenunciabilidade  e  a  imprescritibilidade.67

Serpa Lopes propugna que os direitos da personalidade,  desde que entendidos de

conteúdo restrito, apresentam as seguintes características: oponibilidade erga omnes,

inestimabilidade em dinheiro, incessibilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade

causa mortis.68

A caracterização dos direitos da personalidade como absolutos decorre de

seu efeito erga omnes, ou seja, de sua prevalência contra todos e até mesmo contra o

Estado. San Tiago Dantas expõe que esse dever de abstenção prolonga-se a todos os

indivíduos que se encontram na sociedade – e não apenas a determinadas pessoas ou

grupos. Esse dever é negativo, ou seja, de não perturbar ou impedir o titular do direito

63 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil, p. 411.
64 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 43.
65 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, p. 194-195.
66 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 43.
67 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade, p. 51.
68 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso De Direito Civil: Introdução, Parte Geral e Teoria Dos Negócios

Jurídicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962. p. 248.
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no gozo do mesmo.69 Para Orlando Gomes, os direitos da personalidade são absolutos,

porém, desprovidos da faculdade de disposição, já que se destinam a resguardar a

eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a do ataque por parte de outros

indivíduos.70 

Essa  natureza  de  direitos  absolutos  que  recai  sobre  os  direitos  da

personalidade deve ser vista não apenas como dever jurídico negativo, mas também

positivo. Assim, esse dever positivo pode ser verificado na relação existente entre o

Estado e o particular. O Estado, além de não poder lesar os direitos da personalidade,

deve  proporcionar  condições  efetivas  para  o  pleno  desenvolvimento  existencial  da

pessoa humana.71 

Outro caractere desses direitos é a sua vitaliciedade, ou seja, enquanto a

pessoa estiver  viva,  a  personalidade a integra;  após a sua morte,  ela  se extingue,

justamente devido aos direitos da personalidade serem ínsitos à natureza humana.72

Assim, como o objeto desses direitos residem na própria personalidade, a morte leva à

extinção  deles,  já  que  seu  objeto  perece.73 Todavia,  existem  direitos  que  foram

conferidos aos mortos, conforme expõe o art. 12 do Código Civil de 2002,74 no qual se

tutela a honra, o direito ao corpo ou à parte do corpo, a imagem e o direito moral de

autor.  Mesmo  após  a  morte  do  titular,  portanto,  esses  direitos  são  passíveis  de

transmissão. 

A imprescritibilidade  é  mais  um  elemento  que  caracteriza  os  direitos  da

personalidade,  assim  o  direito  não  prescreve,  mesmo  com  a  inércia  do  sujeito.  A

essencialidade dos direitos da personalidade é que faz com que o tempo não exerça

influência; assim, além da impossibilidade de ocorrer a mudança de titularidade dos

direitos da personalidade, a faculdade de gozo só pode ser exercida pelo titular. 75 Com

isso,  a  intransmissibilidade  se  mostra  como  um  dos  elementos,  já  que  esta

69 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, p. 194.
70 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil, p. 168.
71 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 136.
72 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 43.
73 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, p. 195.
74 Art.  12 do CC/02: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
75 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade, p. 66-67.
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característica  é  facilmente  identificada  na  natureza  do  objeto  dos  direitos  da

personalidade,  objeto  ligado  intimamente  à  condição  humana,  podendo-se  dizer  de

natureza orgânica. Por fazer parte de sua essência, o objeto é inseparável do originário

sujeito.76

Justamente  por  fazerem  parte  da  essência  humana,  os  direitos  da

personalidade acabam tornando-se inestimáveis e impenhoráveis, pois não é possível

aferi-los através de um valor exato em dinheiro e nem serem transmitidos, dispostos e

renunciados.77 Segundo De Cupis, em se considerando os direitos da personalidade

intransmissíveis, consequentemente os mesmos são também indisponíveis, devido à

natureza do próprio objeto, não podendo mudar de sujeito, por mais que o titular tenha

vontade.  Ainda  para  ele,  o  sujeito  não  possui  nenhum  poder  jurídico  sobre  essa

categoria de direitos, razão por que esses direitos não são acompanhados por uma

faculdade paralela de disposição.78 

Assim, “os direitos da personalidade estão subtraídos à disposição individual,

tanto  como  a  própria  personalidade”,  e  essa  ausência  da  faculdade  de  disposição

promove  a  restrição  ao  poder  de  renúncia  dos  direitos  da  personalidade.79

Contrapondo-se ao posicionamento de De Cupis e Orlando Gomes, já que os mesmos

consideram  os  direitos  da  personalidade  indisponíveis,  a  doutrinadora  Fernanda

Borghetti Cantali defende a perspectiva da disponibilidade desses direitos. Para ela, a

tutela dos direitos da personalidade deve ser a mais ampla e variada possível, já que a

personalidade humana é  manifestada através de inúmeros aspectos.  Tal  tutela  não

deve se restringir apenas ao dever de proteção, mas também faculdades e poderes, ou

seja,  defender  o  direito  de  exercício.  Assim,  essa  dimensão  positiva  de  exercício

possibilita ao titular o direito de dispor dos seus direitos fundamentais da personalidade,

desde que respeitados certos limites.80

Bittar também se posiciona a favor da possibilidade de disposição de alguns

76 Idem, ibidem, p. 54-55.
77 DANTAS, San Tiago. Op. cit., p. 194.
78 CUPIS, Adriano de. Op. cit., p. 58.
79 Idem. ibidem, p. 58-60.
80 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 153.
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direitos  da personalidade decorrente  das necessidades  que surgem de  sua  própria

condição, da posição do titular, do interesse negocial e da expansão tecnológica, o que

permite uma melhor fruição desses direitos por seu titular, desde que essa disposição

não  seja  capaz  de  afetar  os  seus  caracteres  intrínsecos.  Para  ele,  os  direitos  da

personalidade que podem gozar dessa disponibilidade são os direitos autorais, o direito

à imagem e o direito ao corpo, à parte ou órgão, desde que seja para fins altruísticos ou

científicos.  A disposição  deve  ser  regulada  por  via  contratual,  como os  de  licença,

cessão de direitos, entre outros.81

A  possibilidade  de  disposição  de  alguns  direitos  da  personalidade  é

imprescindível  para que o indivíduo possa desenvolver-se em sua plenitude, já que

alguns desses direitos só produzem seus efeitos quando o indivíduo, através de sua

autonomia,  decide  exercê-los  ou  não.  Assim,  os  direitos  sexuais  e  reprodutivos,

enquanto direitos fundamentais da personalidade, para que possam ser exercidos de

forma plena, devem estar livres de qualquer tipo de coação.

2.3 OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

A sexualidade e a reprodução foram por muitos séculos restritas apenas ao

ambiente  familiar  da casa,  sendo sua exposição ao mundo externo geralmente  um

assunto  proibido,  mas  todo  esse  pudor  era  apenas  aparência,  pois  existiam

determinados lugares que os homens frequentavam, onde não só os discursos, como

as práticas eram aceitas sem nenhum tipo de pudor. Até o início do século XVII, ainda

era possível falar sobre sexo além das fronteiras do ambiente familiar. “As práticas não

procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas,

sem  demasiado  disfarce;  tinha-se  com  o  ilícito  uma  tolerante  familiaridade”.82 A

ascensão da classe burguesa durante os séculos XVII e XVIII propiciou a repressão do

sexo,  encarcerando-a  ao  ambiente  familiar,  mais  especificamente  ao  quarto  dos

cônjuges. 

81 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, p. 44.
82 FOUCAULT, Michel.  História da Sexualidade I: A vontade de saber. 13. ed. Rio de Janeiro: Edições

Graal, 1999. p. 9.
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Conforme Foucault,

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de
casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da
função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador,
dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda
o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como
no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas
utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; […].83

A interiorização dos direitos sexuais e reprodutivos pela burguesia vitoriana

associou  a  sexualidade  à  função  reprodutiva,  ou  seja,  o  sexo  só  serviria  para  a

reprodução. Essa visão minimalista se perpetuou por muitos séculos, principalmente

por influência da Igreja Católica e da imagem da mulher como ser inferior ao homem,

tendo como suas atribuições apenas as tarefas domésticas e a reprodução. 

A construção histórica dos direitos sexuais e reprodutivos enquanto direitos

humanos está diretamente ligada aos movimentos sociais, nos quais se pode destacar

o movimento de mulheres e das políticas de controle populacional. No movimento das

políticas de controle populacional, foram notáveis os neomalthusianos durante a década

de 1960, para quem a explosão demográfica ocorrida após a Segunda Guerra Mundial,

principalmente nos países subdesenvolvidos,  resultaria  para o mundo uma situação

catastrófica, já que os recursos naturais da Terra não seriam capazes de suportar o

aumento populacional, ocasionando assim o esgotamento destes recursos. Assim, para

a teoria neomalthusiana existia o receio de que o crescimento populacional dos países

subdesenvolvidos  comprometesse  os  recursos  naturais  mundiais  e  de  que,

consequentemente,  todo esse contingente  passasse a ser  uma fonte  de pressão e

ameaça política com a expansão socialista. Paralelo a isso, discutia-se o custo social

dessa população adicional. Desta forma, as políticas públicas demográficas propostas

pela  teoria  neomalthusiana focavam estratégias  como o controle  de  natalidade e  o

planejamento familiar.84

Os  países  desenvolvidos,  para  não  perderem  suas  fontes  de  recursos

naturais indispensáveis ao crescimento do capitalismo no mundo, utilizaram a teoria

83 Idem, ibidem., p. 9-10.
84 DANTAS, Eugênia Maria. Geografia da população. 2. ed. Natal: EDUFRN, 2011. p. 52.
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neomalthusiana como argumento para a implementação do controle de natalidade nos

países  subdesenvolvidos.  Essas  políticas  de  controle  de  natalidade,  que  foram

implementadas  principalmente  nos  países  subdesenvolvidos,  durante  a  década  de

1970,  foram  conduzidas  por  diversas  instituições  internacionais,  a  exemplo  da

Organização  da  Nações  Unidas  (ONU),  do  Banco  Mundial,  diversas  instituições

públicas  e  privadas  de  alcance  mundial,  dentre  elas  a  empresa  norte  americana

Internacional  Planned  Parenthood  Federation  (Federação  Internacional  de

Planejamento Familiar), cuja filiada brasileira era a Sociedade de Bem-Estar Familiar

(BEMFAM), cuja principal função era a implementação de políticas públicas no Brasil

para o controle de natalidade.

O primeiro  passo  para  a  criação  da  BEMFAM ocorreu  em 1965,  com a

divulgação do resultado de uma pesquisa por professores da Faculdade Nacional de

Medicina, sendo eles o professor Octávio Rodrigues Lima e os Drs. Theógnis Nogueira

e Nadir  Farah, cujo  título era  Aborto Provocado:  Considerações sobre um Inquérito

realizado no Brasil.  O resultado da pesquisa demonstrou que, no Brasil,  no ano de

1964, teriam sido praticados 1,5 milhão de abortos. Com isso, a pesquisa expôs como

medida para a redução desse número, a ideia de criar na sociedade a mentalidade em

que  a  prole  possa  ser  planejada,  e  a  paternidade  responsabilizada,  criando  assim

condições  para  a  obtenção  do  bem  estar  familiar.  Para  reforçar  ainda  mais  essa

proposta de implantação do planejamento familiar no Brasil, realizou-se a XV Jornada

Brasileira  de  Obstetrícia  e  Ginecologia,85 tendo  como  centro  das  discussões  o

planejamento  familiar.  A abertura  dos trabalhos foi  realizada pelo  professor  Octávio

Rodrigues Lima, afirmando que “[...]  o problema do excesso de população existe,  e

deve ser debatido à luz da moral e das leis”.86 

As  mesas  redondas  realizadas  durante  a  jornada  produziram  diversas

recomendações,  sendo de se ressaltar a questão do planejamento da família com o

85 Jornada realizada no Rio de Janeiro, no Hotel Serrador, entre os dias 22 e 26 de novembro de 1965,
tendo como organizadores os Drs. Octávio Rodrigues Lima e Walter Rodrigues, sendo o primeiro
presidente perpétuo da BEMFAM, e o último, o seu primeiro diretor. In: FONSECA SOBRINHO, Délcio
da.  Estado e População: uma história do planejamento familiar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, FNUAP. 1993. p. 102.

86 FONSECA SOBRINHO, Délcio da.  Estado e População: uma história do planejamento familiar no
Brasil, p. 102. 
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objetivo de trazer ao mundo indivíduos aos quais se deverão dar as condições de vida

necessárias  ao seu desenvolvimento digno,  e  não apenas impedir  a  natalidade;  há

também a recomendação da inclusão de medicamentos com efeitos anticoncepcionais

nas receitas médicas para sua disponibilização ao público.87 Percebe-se que mesmo

utilizando como argumento a questão da grande quantidade de aborto no Brasil para a

criação da BEMFAM, era perceptível a existência da questão do controle de natalidade

para frear o crescimento populacional no país, mesmo que de forma velada.

Simultaneamente, surgiram diversos estudos científicos em busca de meios

que reduzissem a fertilidade, já que buscava a inclusão das mulheres no mercado de

trabalho, tentando conciliar a reprodução com o desejo e a necessidade das mesmas

de participar da esfera produtiva, o que acabou por originar o anticoncepcional oral, no

caso a pílula, e outras opções contraceptivas como o Dispositivo Intrauterino (DIU).88

Além da  pílula  e  do  DIU,  outros  métodos  contraceptivos  foram utilizados  de forma

indiscriminada, particularmente em mulheres.89 Os países subdesenvolvidos, expressão

utilizada para caracterizar os países considerados pobres e que apresentam algum tipo

de dependência em relação a outros países, seja econômica ou tecnológica, foram os

principais alvos desse pensamento neomalthusiano.

Diversos países pobres, a exemplo de Índia e Colômbia, foram alvos do uso

da cirurgia de esterilização em massa, em especial na população pobre. Geralmente, o

aliciamento  dessas  pessoas ocorria  através da oferta  de  presentes,  como rádios  e

guarda-chuvas,  até  a  distribuição  gratuita  de  contraceptivos  e  implantação  do  DIU,

prática  muito  utilizada  no  Brasil.  Ainda  conforme  Dantas,  no  Brasil,  utilizou-se  um

mecanismo bem sucedido para a disseminação desses métodos contraceptivos, que foi

a sua venda em farmácias, facilitando assim o acesso da população ao produto, bem

como a  entrada no  mercado brasileiro  das  multinacionais  farmacêuticas  do ramo.90

Esses métodos contraceptivos acabaram promovendo a dissociação entre o sexo e a

87 Idem, ibidem. p. 104-105.
88 SERRUYA, Suzanne. Mulheres esterilizadas: submissão e desejo. NAEA/UFPA/ UEPA, Belém, 1996.

p. 159.
89 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa com

os direitos reprodutivos. Revista Internacional de Direitos Humanos. Ano 5 - Número 8 - São Paulo -
Junho de 2008. p. 67.

90 DANTAS, Eugênia Maria. Geografia da população, p. 52.
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reprodução, já que, a partir daquele momento, a atividade sexual não resultaria  em

uma gravidez. Para Mattar, esses métodos poderiam ser os instrumentos da liberdade

feminina.91 Devido essa separação entre sexo e reprodução, outro movimento, o das

mulheres, influenciou incisivamente no desenvolvimento da noção de direitos sexuais e

reprodutivos. De acordo com Ventura, suas reivindicações centravam-se na busca pela

autonomia corporal, o controle de sua própria fecundidade e atenção especial à saúde

reprodutiva.92 

O  reconhecimento  dos  direitos  reprodutivos  enquanto  direitos  humanos,

começou a surgir nos institutos jurídicos de direito internacional, como os Tratados, as

Convenções e Declarações. Durante os anos de 1954, em Roma, e 1965, em Belgrado,

ocorreram  duas  conferências  internacionais  sobre  população  promovidas  pela

Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  mas  elas  possuíam  apenas  um  caráter

científico,  não  havendo  resoluções,  nem  recomendações  aos  governos.  A primeira

Conferência Internacional de Direitos Humanos que ocorreu em Teerã – Irã, no ano de

1968, trouxe em seu conteúdo disposição que pode ser considerada como o primeiro

dispositivo referente aos direitos reprodutivos, no qual “[...] os pais têm o direito humano

fundamental  de  determinar  livremente  o  número  de  filhos  e  seus  intervalos  de

nascimento”.93 Na Conferência Mundial de População no México, em 1984, manteve-se

a posição adotada na Conferência de Bucareste de 1974, na questão do controle de

natalidade e incluiu-se a obrigação de os governos implementarem de forma universal o

planejamento familiar.94

Em  1994,  realizou-se  a  Conferência  Internacional  sobre  População  e

Desenvolvimento no Cairo, sendo a primeira a incorporar a palavra desenvolvimento

em seu título, tendo como ponto forte a defesa dos direitos humanos e dos direitos

reprodutivos.95 Em seu resumo do programa de ação,  no  capítulo  VII,  cujo  título  é

91 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa com
os direitos reprodutivos, p. 67.

92 VENTURA, Mirian.  Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília. FUNDO DE POPULAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS – UNFPA. 2009. p. 22.

93 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa com
os direitos reprodutivos, p. 67.

94 Idem, ibidem., p. 68.
95 ALVES, José Eustáquio Diniz.  População, desenvolvimento e sustentabilidade: perspectivas para a

CIPD pós-2014. R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 31, n.1, p. 219-230, jan./jun. 2014. p. 223.
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Direitos  Reprodutivos  e  Saúde  Reprodutiva,  traz  enfaticamente  a  necessidade  dos

Governos e da comunidade internacional de utilizar todos os meios ao seu dispor para

a oferta de maneira global dos serviços de planejamento familiar, removendo todas as

barreiras existentes a esse acesso. Destarte, de acordo com o plano de ação desta

Conferência, os direitos sexuais e reprodutivos “[...] abarcam certos direitos humanos já

reconhecidos em leis nacionais, em documentos sobre direitos humanos internacionais

e outros documentos relevantes de consenso das Nações Unidas”.96 

Esses  documentos  internacionais  foram  ratificados  por  diversos  países,

sendo o Brasil um deles. A inclusão desses documentos no ordenamento jurídico pátrio

promoveu a vinculação das ações promovidas pelo Estado, dependendo o grau dessa

vinculação da posição hierárquica desses instrumentos dentro da ordem jurídica. Com

isso,  os tratados que foram ratificados pelo Brasil  obrigam legalmente o governo à

participação no ordenamento jurídico existente, influenciando-o através das resoluções

que são proferidas por meio de sentenças e com orientação para as políticas públicos

que  o  governo  venha  a  implementar,  exercendo assim um duplo  grau  de ação no

Estado, proporcionando a construção e efetivação dos direitos humanos no país.97

Durante muitos anos, debateu-se sobre a posição hierárquica do Tratados

Internacionais  ratificados pelo  Brasil,  principalmente  os  que tratavam sobre  Direitos

Humanos. A aprovação da Emenda Constitucional  (EC) nº 45 de 2004 alterou esse

cenário, conferindo aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos o

status constitucional, caso fossem aprovados pelo Congresso Nacional, obedecido o

rito destinado às emendas constitucionais, segundo o artigo 5º, § 3º da Constituição

Federal de 1988.

A emenda nº 45/2004 foi a consagração da posição defendida pela doutrina

majoritária, que conjugava os § 1º e § 2º do artigo 5º com o inciso III do artigo 1º e

inciso  II  do  artigo  4º  da  Constituição  Federal  de  1988,  para  justificar  o  status

constitucional  dos  tratados  e  convenções  sobre  direitos  humanos  que  fossem

96 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CIPD'94. 1994,
Cairo. Programa de Ação. Fundo de População da Nações Unidas – FNUAP.

97 BUGLIONE, Samantha.  (Org.).  Reprodução e Sexualidade:  uma questão de justiça.  1ª ed.  Porto
Alegre: FABRIS, 2002. p. 23.
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ratificados  pelo  Brasil.  Com  isso,  a  partir  da  compreensão  dos  direitos  sexuais  e

reprodutivos  como  direitos  humanos,  almeja-se  a  proteção  da  dignidade  de  cada

pessoa contra as intervenções do Estado e dos demais.98 Nossa Constituição assegura

proteção a essa dignidade em seu inciso III do artigo 1º, bem como no inciso IV do

artigo 3º através da promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo,

cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação. Do mesmo modo, ela garante

a  todos  o  direito  à  liberdade,  igualdade,  a  inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida

privada.  Direitos  fundamentais  esses,  que  são  prolongamentos  dos  direitos  da

personalidade, sendo estes imprescindíveis para a construção de uma sociedade.99

A Assembleia Constituinte (1987 – 1988)100, responsável pela apresentação

do texto da Constituição Federal de 1988, inseriu em seu conteúdo os direitos citados

anteriormente, influenciada pela pressão decorrente do movimento das mulheres. Essa

interferência  ocorreu  das  mais  diversas  formas,  mas  o  seu  principal  marco  foi  a

elaboração da Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, trazendo em seu conteúdo

suas demandas, dentre as quais podemos destacar a igualdade de gênero em todas as

áreas. Paralelamente a essas reivindicações, alguns constituintes manifestaram-se em

defesa da instituição do planejamento familiar a nível constitucional, já que, de acordo

com Bruno, o que se visava era o controle de natalidade e não a saúde e autonomia da

mulher.101 Assim,  para  comprovar  tal  fato,  pode-se  expor  o  pensamento  de  um

constituinte, no caso Narciso Mendes:

[…]  que  esse  assunto  é  por  nós  hoje  discutido  por  pura  imprevidência  da
sociedade e do próprio Estado. Porque, crescendo a população, como ocorre
hoje,  de  2,5%  ao  ano,  chegaremos  ao  ano  2.000  com  250  milhões  de
brasileiros. Dessa forma, ou morrerão eles por causa do aborto provocado ou,

98 WEBER,  Alinne  Brandalise.  Reprodução  e  Sexualidade:  Direitos  de  personalidade,  direitos
fundamentais e liberdades individuais. 2009. p. 32.

99 TEPEDINO, Gustavo. A legitimidade constitucional das famílias formadas por uniões de pessoas do
mesmo sexo. Revista Boletim Científico da ESMPU – Brasília, a. - 6, n. 22/23, p. 89-116, jan./jun.
2007. p. 100-101.

100  As comissões trabalhadas foram as da “Comissão da Soberania  e dos Direitos e  Garantias do
Homem e da Mulher”  e a da “Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia  e  da Comunicação”,  e  as subcomissões foram a dos “Direitos  Políticos,  dos Direitos
Coletivos e das Garantias”, a dos “Direitos e Garantias Individuais” e a das “Família, do Menor e do
Idoso” (ver mais informações em BRASIL, 1987).

101  BRUNO, Denise Duarte. Mulher e Família no Processo Constituinte de 1988. Porto Alegre, UFRGS,
1995. p. 132.
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no ano 2.000, de fome. O Estado poderia resolver esta questão se tivesse a
coragem e a responsabilidade de fazer o que me parece ser o mais lógico, o
planejamento responsável da família. Não há outra saída. Por não ter tido esse
cuidado,  a  China,  a  Índia  e  a  Indonésia  hoje  estão  fazendo  verdadeiras
castrações compulsórias.102

O  senhor  Evanir,  Presidente  da  Associação  dos  ex-Alunos  da  Fundação

Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM), órgão que tinha por principal função

criar  e  implementar  a  política  nacional  de  bem  estar  do  menor  em  todo  território

nacional, foi convidado para debater sobre a questão dos menores, principalmente dos

abandonados,  na  Subcomissão  da  Família,  do  Menor  e  do  Idoso  (SFMI).  Alguns

constituintes defendiam o uso do planejamento familiar para controlar o crescimento do

número  de  menores  abandonados,  mas,  para  Evanir,  os  problemas  sociais  e

econômicos do Brasil não iriam se resolver com a redução do nascimento de pobres.

Para ele, a expressão planejamento familiar no contexto em que estava sendo inserida,

possuía  uma  certa  intenção  racista,  posição  muito  difundida  na  Europa,  visando  a

reduzir  nascimentos  no  Terceiro  Mundo  na  Ásia,  África  e  América  Latina,  onde  a

população que mais cresce é a de negros e mestiços.103

A constituinte Lúcia Vânia critica essa posição ao afirmar que parabeniza a

iniciativa da emenda do planejamento familiar, “[...] mas com certa tristeza, porque o

planejamento  familiar  aqui  proposto  tem  como  objetivo  resolver  um  problema

econômico e não tendo em vista a saúde e o bem-estar da mulher”.104 O Conselho

Nacional  dos Direitos das Mulheres, representado pela Dra. Comba Marques Porto,

debateu perante a SFMI em sua 4ª reunião ordinária, sobre a questão do planejamento

familiar.  De acordo  com a mesma,  é  necessário  ter  cuidado  para  não  associar  de

maneira perversa e perigosa a questão da pobreza com a natalidade, visando assim a

uma política “controlista”, ponto de vista este defendido por muitos constituintes.105

102  22ª Reunião da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, publicado no suplemento 83, p.
27. In: BRASIL.  Assembleia Nacional Constituinte. Diário da Assembleia Nacional Constituinte: Atas
das Comissões Temáticas e Subcomissões. Brasília: Congresso Nacional, 1987. 

103  11ª Reunião da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso (SFMI), publicada no suplemento 85,
p. 185. In: BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte, 1987. 

104  25ª Reunião da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (SDGI), publicado no suplemento
83, p. 29. In: idem.

105  4ª Reunião da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso (SFMI), publicada no suplemento 62, p.
199. In: idem.
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Ainda, conforme a Dra. Comba Marques,

Nós mulheres que temos discutido essa questão à exaustão, porque nos diz
respeito; somos as agentes da maternidade e do planejamento familiar, porque
é sobre o nosso corpo que isso vai acontecer, ou já está acontecendo há muitos
anos no Brasil de uma forma absolutamente anárquica. […] Quando pleiteamos
isso,  o  fazemos  do  ponto  de  vista  da  saúde  da  mulher,  da  maternidade  e
paternidade responsável.106

Outro ponto levantado pelos constituintes para justificar  a implantação do

planejamento familiar era o de evitar a gravidez indesejada, e por consequência reduzir

a  quantidade  de  abortos  realizados  de  forma  clandestina  no  Brasil.  Segundo  o

constituinte Nyder  Barbosa,  “[...]  o  planejamento  familiar,  em última análise,  evita  a

concepção; logo, ele estará também evitando que milhões de famílias sejam levadas a

tentar […] o aborto”.107 

Assim, inicialmente com base nesse pensamento de controle da natalidade,

na qual os pobres e negros eram o principal alvo, com maior ênfase nas regiões Norte e

Nordeste do Brasil, incluiu-se em nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo

226, § 7º,108  instituto do planejamento familiar, tendo como fundamentos os princípios

da  dignidade  humana  e  da  paternidade  responsável.  Entretanto,  depois  com  a

implementação e expansão de programas que visavam a saúde integral de mulheres e

homens, essa visão “controlista” transformou-se em assistencialista.  O planejamento

familiar  não  deve  se  resumir  só  à  fecundidade;  envolve  também  o  planejamento

necessário para o pleno desenvolvimento e amparo à família, possibilitando assim o

acesso à moradia, alimentação, lazer, educação, vestuário, saúde etc.109 

106  4ª Reunião da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso (SFMI), publicada no suplemento 62, p.
199. In: idem.

107  26ª Reunião da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (SDGI), publicado no suplemento
87, p. 75. In: idem.

108  § 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.

109  CHAGAS, Márcia Correia; LEMOS, Mariana Oliveira. O direito ao planejamento familiar como direito
humano  fundamental  autônomo  e  absoluto? In:  Biodireito,  organização  CONPEDI/UNINOVE;
Coordenadores:  SILVA,  Mônica  Neves  Aguiar  da;  ENGELMANN,  Wilson.  Florianópolis:  FUNJAB,
2013. XXII Congresso Nacional do CONPEDI. Tema: “Sociedade Global e seus impactos sobre o
estudo e a afetividade do Direito na contemporaneidade”, p. 284.
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A  visão  de  um  planejamento  familiar  que  visa  apenas  a  controlar  a

fecundidade dos indivíduos encontra-se ultrapassada. É necessário que este instituto

seja desenvolvido de maneira mais ampla, englobando todas as esferas da vida do

indivíduo, ofertando assim condições para que os sujeitos titulares dos direitos sexuais

e reprodutivos tenham possibilidade de exercê-los de forma integral e livre de qualquer

tipo de coerção. O exercício dessa liberdade ocorre no momento em que o indivíduo

possui todas as condições, sejam sociais, econômicas e educacionais sobre as opções

que  estão  disponíveis  para  alicerçar  a  sua  escolha  por  um ou  outro  método,  que

possibilite a realização de um planejamento familiar integral, no qual o sujeito decida

quando e quantos filhos queiram ter, ou até mesmo não tê-los. 

Assim, o planejamento familiar pode ser caracterizado como uma ferramenta

que visa a promover condições para que os indivíduos possam equilibrar o tamanho da

prole com os recursos que a família dispõe, como tempo disponível para investir no

convívio e criação dos filhos, dinheiro para manter as necessidades básicas de uma

família, o que engloba questões como educação, alimentação, lazer, saúde, moradia,

entre outros.
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3. A LEI DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

A Constituição Federal de 1998 em seu artigo 6º, caput, integrante do título

Direitos e Garantias Fundamentais,  expõe quais são os direitos sociais.110 Enquanto

direitos  sociais,  a  proteção  à  maternidade  e  o  direito  à  saúde  devem  ser

disponibilizados a todos os indivíduos, de forma igualitária. Seguindo a linha destes dois

direitos sociais enfatizados anteriormente, nossa Carta Magna (1988) manifesta em seu

artigo 226, § 7º que 

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.111

Essa  norma constitucional,  assim como todas  as  outras,  apresentam um

grau de eficácia jurídica e aplicabilidade, dependendo da normatividade imposta a elas

pelos  constituintes.  Com  base  nesse  grau  de  eficácia  jurídica  e  aplicabilidade,  as

normas  constitucionais  eram classificadas,  segundo  Ruy  Barbosa,  influenciado  pela

doutrina norte americana, em normas auto executáveis (as que produzem seus efeitos

de maneira plena,  sem necessidade de legislação posterior)  e as normas não auto

executáveis (que necessitam de atuação legislativa para sua aplicação plena)112. Para

José Afonso da Silva, as normas constitucionais classificam-se em três espécies, não

em duas. A classificação tripartida também utiliza como critério o grau de eficácia da

norma,  classificando-as  em  normas  constitucionais  de  eficácia  plena,  contida  e

limitada.113 Essa classificação é aceita majoritariamente pela doutrina e jurisprudência

pátria.

As normas de eficácia plena são aquelas que produzem ou têm possibilidade

110  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de
outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. p. 06.

111  Idem, ibidem, p. 117.
112  BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal Brasileira. 2. vol. São Paulo: Saraiva, 1933. p.

475-492.
113  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

p. 82.
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de produzir  seus efeitos,  desde que a Constituição entrou em vigor.  As de eficácia

contida possuem sua aplicabilidade de forma direta, imediata, mas o constituinte optou

por  deixar  uma  reserva  para  que  o  legislador  ordinário  realizasse  a  imposição  de

restrições ao exercício desse direito. Por último, temos as normas constitucionais de

eficácia limitada, para as quais a sua aplicabilidade e eficácia só ocorrem de maneira

ampla após a atuação do legislador ordinário, através da elaboração de uma norma

capaz de lhe desenvolver a aplicabilidade. José Afonso da Silva divide as normas de

eficácia  limitada  em  duas  subespécies:  as  definidoras  de  princípio  institutivo  ou

organizativo e as definidoras de princípio programático.114

As primeiras,  segundo  ele,  são  aquelas  em que  o  legislador  constituinte

descreve a estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos de uma forma

bem generalizada,  deixando que o legislador  ordinário  realize essa estruturação de

forma definitiva por meio de lei. A segunda subespécie inclui as normas que se limitam

a assinalar princípios e diretrizes que deverão ser cumpridas pelos órgãos e poderes

que compõem o Estado, necessitando-se de uma regulamentação posterior, através de

legislação ordinária, para o efetivo e pleno exercício do direito.

O §7º do art. 226 da nossa Carta Magna, pode ser classificado como uma

norma  constitucional  de  eficácia  limitada  definidora  de  princípio  programático,

justamente  por  trazer  em  seu  conteúdo  apenas  os  princípios  e  as  diretrizes  que

nortearão  o  desenvolvimento  de  uma  legislação  ordinária  capaz  de  tornar  pleno  o

exercício do planejamento familiar, efetivando assim os fins sociais a que se destina.

Após  nove  anos  da  promulgação  da  Constituição  de  1988,  o  legislador  ordinário

regulamentou o § 7º do art. 226 da CF/88 através da Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de

1996,115 tratando  do  planejamento  familiar,  tipificando  crimes  e  suas  respectivas

penalidades, além de determinar outras providências. 

A lei  do planejamento familiar, como é mais conhecida, tem sua estrutura

dividida  em  três  capítulos.  O  primeiro  capítulo  expõe  o  conceito  de  planejamento

114  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 82.
115  BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal,

que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília – Distrito Federal, 15 jan. 1996.
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familiar,  define o papel  do Estado,  através do Sistema Único de Saúde (SUS),  nas

ações de planejamento familiar  e  define as hipóteses que autorizam a esterilização

voluntária.  No segundo capítulo tipifica os crimes e estabelece cominações para os

profissionais e instituições envolvidas na prática dos atos ilícitos. O terceiro e último

capítulo expõe quais legislações se aplicam subsidiariamente à Lei nº 9.263/96.

De acordo com a lei, o planejamento familiar é “[...] 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”.116 Ela estende este direito a

todos os cidadãos e veda a sua utilização para o uso em qualquer tipo de controle

demográfico. Em seu art. 3º, a lei discorre sobre a obrigação de todas as instâncias

gestoras do SUS, nos mais diversos níveis, de ofertar de maneira plena e efetiva em

toda  a  sua  rede  de  serviços  ações  de  atenção  à  mulher,  ao  homem  e  ao  casal,

promovendo assim atenção integral à saúde em todos os seus ciclos vitais. 

Assim, a visão “controlista” que havia fundamentado a proposição do § 7º do

art.  226 da CF/88,  deu lugar a uma perspectiva de atendimento global  e integral  à

saúde.  Dentro  desse contexto de atenção integral  à  saúde,  a  lei  definiu  um rol  de

atividades básicas a serem realizadas pelo SUS em toda sua rede de serviço, assim

como em todos os níveis de atenção à saúde, que são divididos em nível primário,

secundário e terciário. No nível primário estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs),

mais conhecidas como postos de saúde, que priorizam as ações de prevenção;  no

secundário,  estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs),  contando com áreas

especializadas e atendimento de média complexidade. No terciário, temos os hospitais

de grande porte, responsáveis pelo atendimento de alta complexidade, mantidos pelo

Estado ou iniciativa privada.  

Essas atividades básicas são:

I - a assistência à concepção e contracepção; 
II - o atendimento pré-natal; 
III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 
IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

116  BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 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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V -  o  controle  e  a  prevenção  dos  cânceres  cérvico  uterino,  de  mama,  de
próstata e de pênis.117

Em seus artigos 4º ao 8º, a lei por diversas vezes reforça que é dever do

Estado,  por  meio  do  SUS,  realizar  as  ações  voltadas  a  fomentar  o  planejamento

familiar. O planejamento familiar deve orientar-se por ações educativas e preventivas,

assim como garantir o acesso igualitário a todos os cidadãos das informações, meios,

métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Essas ações poderão

ser  realizadas  por  instituições  públicas  e  privadas,  filantrópicas  ou  não,  desde que

sejam  obedecidos  os  termos  da  Lei  nº  9.263/96  e  essas  organizações  sejam

fiscalizadas pelas instâncias gestoras do SUS.

Nos  artigos  7º  e  8º  apresentam  ainda  a  possibilidade  da  realização  de

experiências com seres humanos na área da fertilidade, bem como a participação de

empresas ou capital estrangeiro nas ações e pesquisas de planejamento familiar, desde

que  devidamente  autorizadas,  fiscalizadas  e  controladas  pela  direção  nacional  do

Sistema  Único  de  Saúde  e  obedecidas  as  regras  estabelecidas  pela  Organização

Mundial de Saúde (OMS). No art. 9º da Lei 9.263/96, o legislador expôs que o exercício

pleno do planejamento familiar só ocorrerá no momento em que os cidadãos obtiverem

acesso  a  “[...]  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”.118 

A  prescrição  descrita  anteriormente  só  poderá  ocorrer  se  houver  uma

avaliação e acompanhamento clínico, juntamente com as informações sobre os seus

riscos,  vantagens,  desvantagens  e  eficácia.  Observa-se  que  no  artigo  citado

anteriormente,  o  legislador  garante  a  liberdade  de  escolha  do  método,  seja  de

concepção  ou  contracepção,  desde  que  haja  o  acesso  por  parte  do  indivíduo  às

informações  pertinentes  sobre  os  tipos  de  métodos  e  o  esclarecimento  das

consequências de cada um.

117  Idem, ibidem, art. 3º, parágrafo único, incisos I ao v.
118  BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996, 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.
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Em seus artigos 10 ao 14, o legislador ordinário dedicou-se a tratar sobre a

realização das cirurgias de esterilização, objeto desse estudo. No art. 10, o legislador

de modo taxativo determinou os casos em que é possível  a realização da cirurgia,

sendo eles:

I  -  em homens e mulheres com capacidade civil  plena e maiores de vinte e
cinco  anos  de  idade  ou,  pelo  menos,  com  dois  filhos  vivos,  desde  que
observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e
o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a
serviço  de  regulação  da  fecundidade,  incluindo  aconselhamento  por  equipe
multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em
relatório escrito e assinado por dois médicos.119

Observa-se  que  homens  e  mulheres  só  podem  realizar  a  cirurgia  de

esterilização se apresentarem capacidade civil plena e tenham mais de vinte e cinco

anos de idade. Mas, no caso, tanto de um quanto do outro já possuírem dois filhos

vivos, a cirurgia poderá ser realizada em pessoas com idade inferior a vinte e cinco

anos, observando-se também o prazo exigido entre a manifestação de vontade e o ato

cirúrgico, que é de sessenta dias. Na proposta original do projeto de lei (PL) 209/91120

do Deputado Federal Eduardo Jorge, o critério objetivo para a autorização da cirurgia

era de trinta anos, para ambos os sexos, sendo proibida para quem possuísse menos

de trinta anos. O prazo exigido entre a manifestação de vontade e a realização da

cirurgia era de seis meses, maior do que o atual, que é de dois meses.

O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos

Deputados que aprovou o seu teor. Em seguida, foi enviado à Comissão de Seguridade

Social e Família para realizar a sua apreciação, tendo como relatora a Deputada Fátima

Pelaes. Durante sua tramitação, na comissão citada anteriormente, foram apensados

seis projetos de leis tratando do mesmo objeto. Conforme o relatório da deputada, o

ponto onde se encontra mais divergências entre os PLs é quanto as situações em que

seriam permitidas a realização da esterilização voluntária.

119  BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996, art. 10, incisos I e II.
120  BRASIL. Câmara dos Deputados.  Projeto de Lei 209/1991. Regulamenta o § 7º do artigo 226 da

Constituição  Federal,  que  trata  do  planejamento  familiar,  estabelece  penalidade  e  dá  outras
providências. Diário do Congresso Nacional (Seção I), 22/03/1991. p. 2385-2386. 
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No  PL  237/91121 do  Deputado  Max  Rosennmann,  caso  a  mulher  tenha

gerado, mais de uma vez, portadores de defeitos genéticos ou doenças congênitas que

escapassem ao  controle  da  medicina,  a  cirurgia  deveria  ser  autorizada.  Dois  anos

depois, o mesmo deputado apensou outro PL nº 3.891/93,122 em que esta alternativa foi

excluída. Já o PL da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)123, que investigou

a realização de esterilização em massa nas mulheres no Brasil, propôs limites de idade

diversos para o homem e para a mulher. Segundo esse PL, para os homens, a idade

mínima seria  de  trinta  anos;  para  as  mulheres,  seria  de  vinte  e  cinco  anos.  Outra

hipótese levantada foi a do Deputado Jofran Frejat, na qual o casal que já possuísse

três ou mais filhos vivos, desde que a mulher contasse com vinte e cinco ou mais anos

de idade. Não se expôs nenhuma idade mínima para os homens.124

Na exposição  de  seu  voto,  a  relatora  informa  que  a  linha  condutora  do

projeto de lei será de a esterilização ser um direito exercido de maneira voluntária por

todos,  desde  que  tenham  capacidade  civil  plena.  O  substitutivo  formulado  pela

Comissão de Seguridade Social e Família, de acordo com a relatora, foi pensado dentro

de um espectro mais amplo de atenção à saúde do homem, da mulher e do casal,

principalmente  na  questão  da  liberdade  de  escolha  sobre  ter  ou  não  filhos.125 No

substitutivo foi especificado a capacidade civil plena, que na época era vinte e um anos,

como o critério objetivo para a autorização da realização da cirurgia. De acordo com a

relatora, a escolha pelo critério da capacidade civil plena decorreu da preocupação de

não criar uma capacidade civil reprodutiva, já que qualquer outro limite de idade seria

um critério arbitrário.126 Com isso, o projeto de lei passa a prever apenas a capacidade

civil plena, como critério objetivo, para que seja possível a realização da intervenção

121  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 237/1991. Estabelece as normas para o exercício
do planejamento familiar e determina outras providências. Diário do Congresso Nacional (Seção I),
28/03/1991. p. 2685.

122  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3.891/1993. Regulamenta o § 7º do artigo 226 da
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar.. Diário do Congresso Nacional (Seção I),
06/07/1993. p. 14434-14437.

123  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a
incidência  de  esterilização  em massa  de  mulheres  no  Brasil. Brasília:  Senado  Federal  -  Centro
Gráfico, 1993.

124  BRASIL. Câmara dos Deputados. Dossiê digitalizado do Projeto de Lei 209/1991. p. 196.
125  Idem, ibidem. p. 203.
126  Idem, ibidem. p. 204.
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cirúrgica.

O texto foi  aprovado com esse critério e enviado para a casa revisora, o

Senado  Federal,  onde  houve  modificações  em seu  conteúdo,  a  principal  delas  no

estabelecimento de maiores exigências para optar pela esterilização voluntária,  pois

além da capacidade civil plena, optou-se pela idade mínima de vinte e cinco anos ou

dois filhos vivos. A mudança no critério da idade realizada pelo Senado decorreu de

uma sugestão do Ministério da Saúde, que realizou um levantamento estatístico com

grande índice de arrependimento de mulheres jovens que realizaram a esterilização na

faixa inicial  de sua vida ativa,  conforme relato do Deputado Eduardo Jorge.127 Este

critério acabou por ser o definitivo, sendo a lei sancionada.

Outro caso que autoriza a realização da esterilização é o de mulheres que

passam por uma gravidez de alto risco e conseguem que a gestação chegue ao fim,

nascendo a criança com vida, mas que, de acordo com a opinião dos médicos, outra

gravidez para aquela mulher colocará em risco a vida ou saúde, tanto da mulher quanto

do  futuro  concepto.  Esse  risco  acaba  por  justificar  a  realização  da  cirurgia  de

esterilização. Além dessas condições impostas no art.  10 da lei  nº 9.263/96 para a

realização da cirurgia, torna-se necessário que seja efetuado o registro expresso de

manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação de todos

os  riscos  que  a  cirurgia  pode  oferecer,  os  seus  possíveis  efeitos  colaterais,  as

dificuldades  para  a  sua  reversão,  bem  como  a  existência  de  outros  métodos

contraceptivos. Lembrando que essas regras valem tanto paras as instituições públicas,

quanto as privadas. Proíbe-se também a realização da cirurgia em mulheres durante o

período  do  parto  ou  aborto,  pois  nesses  momentos  elas  se  encontram fragilizadas

psicologicamente,  viciando  assim  qualquer  manifestação  de  vontade,  condição

essencial  para  a  realização  da  cirurgia.  Para  pessoas  consideradas  absolutamente

incapazes,  a  autorização  para  a  realização  da  cirurgia  só  ocorrerá  por  meio  de

autorização judicial. 

A Lei 13.146, de 6 de Julho de 2015,128 mais conhecida como o Estatuto da

127  Idem, ibidem. p. 59-61.
128  BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília: Senado

Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. p. 58-59.
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Pessoa  com Deficiência,  alterou  o  art.  3º  do  Código  Civil  de  2002,129 onde  estava

previsto os indivíduos considerados absolutamente incapazes, sendo eles os menores

de  dezesseis  anos,  os  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tiverem o

necessário  discernimento  para  a  prática  desses atos;  e  os  que,  mesmo por  causa

transitória,  não puderem exprimir sua vontade. Atualmente, somente os menores de

dezesseis anos são considerados absolutamente incapazes. Esse estatuto trouxe, em

seu art. 6º, caput,130 que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. No

inciso II e IV131 do artigo citado anteriormente, o legislador reforça os casos em que a

deficiência  não  afeta  o  exercício  dos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  bem como  a

conservação  de  sua  fertilidade,  vedando-se  a  esterilização  compulsória.  Qualquer

entidade  autorizada  a  realizar  a  cirurgia  de  esterilização,  deve  notificar

compulsoriamente ao órgão de direção do Sistema Único de Saúde a realização da

mesma, sendo passível de penalidade caso a notificação não seja executada. Essas

penalidades e os crimes estão positivados nos artigos 15 ao 21 da lei do planejamento

familiar. 

Em seu art. 13 é vedada a exigência de atestado de esterilização ou teste de

gravidez para qualquer fim. Essa prática era muito comum em entrevistas de emprego,

nas quais as empresas obrigavam as mulheres a mostrar, seja através de atestados ou

exames, que não podiam mais ter filhos ou que não estavam grávidas. De acordo com

Serruya,132 em pesquisa realizada na região Norte do Brasil, havia uma relação muito

estreita entre o desejo de realização da cirurgia de esterilização pelas mulheres e a

pressão que as empresas exerciam em suas funcionárias, forçando-as a apresentarem

um atestado que comprova-se a realização da cirurgia.

De  acordo  com  o  art.  15,  a  realização  de  esterilização  cirúrgica  em

desacordo com o estabelecido no art. 10 da Lei 9.263/96, é considerado crime, com

uma pena de reclusão de dois a oito anos e multa, caso a prática não constitua algo

129  Art.  3º,  CC/02:  São absolutamente incapazes de exercer  pessoalmente os atos da vida civil  os
menores de 16 (dezesseis) anos.

130  Art. 6º, caput: A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
131  Art. 6º, II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; e IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a

esterilização compulsória;
132  SERRUYA, Suzanne. Mulheres esterilizadas: submissão e desejo. NAEA/UFPA/ UEPA, Belém, 1996.

p. 162.
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mais grave. Este artigo ainda descreve as causas de aumento de pena, que é de um

terço, se a esterilização for praticada:

I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do art.
10 desta Lei.; 
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; 
III - através de histerectomia e ooforectomia; 
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 
V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização.133

Ainda temos os casos em que o médico é responsabilizado criminalmente

pela falta de notificação à autoridade competente sobre a realização da cirurgia, com

pena de detenção de seis  meses a dois anos,  e multa.  A lei  também criminaliza a

instigação e indução dolosa à realização do procedimento, com pena de reclusão de

um a dois anos, e caso essas ações sejam realizadas com o intuito de atingir uma

determinada  coletividade,  pode-se  caracterizar  o  crime  de  genocídio,  sendo  então

aplicável  a  Lei  n  º  2.889,  de  1º  de  Outubro  de  1956,134 conhecida  como  Lei  do

Genocídio.

Os gestores e responsáveis pelas organizações que realizam este tipo de

procedimento também estão passíveis de punição, caso permitam a prática dos ilícitos

citados anteriormente. As instituições serão responsabilizadas com sanções que vão

desde  a  multa  até  a  suspensão  de  suas  atividades.  Os  agentes  e  as  entidades

respondem não só na esfera penal, mas também cível, sendo obrigados a reparar os

danos morais e materiais decorrentes de esterilização não autorizada na forma da Lei

9.263/96.

No último capítulo da lei, encontramos as disposições finais, nas quais são

especificadas  as  legislações  que  deverão  ser  aplicadas  subsidiariamente  à  Lei

9.263/96, em caso de omissão.

133  BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996, art. 15, I a V.
134  BRASIL. Lei nº 2.889, de 1º de Outubro de 1956. Define e pune o crime de genocídio. 
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3.1 BREVE RELATO SOBRE A ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA NO BRASIL

O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Desde o início de

sua colonização, por volta de 1500, buscou-se povoá-lo de maneira a evitar a perda de

território. O país durante um bom tempo incentivou o nascimento de novos brasileiros,

mas,  a  partir  da  década  de  1960,  verificou-se  uma  queda  acentuada  na  taxa  de

natalidade, prolongando-se por mais algumas décadas até sua estabilização nos anos

1990. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,135 em

1940 o número de filhos tidos por mulheres que se encontravam em idade fértil era de

6,2, já no período compreendido entre 1960 e 1991, cuja taxa de natalidade que era de

6,3 caiu para 2,9 filhos por mulher, uma queda vertiginosa. Quadro esse, na década de

2000, acabou estabilizado. 

O Brasil passou por três fases, quando o assunto é a utilização de métodos

para evitar a concepção. A primeira, pró-natalista, vai da Independência até meados de

1964.  A  segunda  fase,  de  1964  a  1974,  caracterizou-se  pelo  embate  entre  os

“antinatalistas”  versus “anticontrolistas”;  por  último,  tem-se  o  surgimento  do

planejamento  familiar,  enquanto  política  de  Estado.  Na  primeira  fase,  existia  o

entendimento  de  que  o  nascimento  de  mais  brasileiros  seria  importante  para  o

desenvolvimento do país; na segunda, devido principalmente à influência dos países

desenvolvidos,  surgiu  um  conflito  entre  as  correntes  que  eram  contra  as  ideias

anticontrolistas  e  as  que defendiam o controle  de  natalidade,  argumentando que o

aumento populacional de forma desenfreada prejudicaria o desenvolvimento econômico

dos países, afetando assim todo o planeta. Por outro lado, os defensores da corrente

anticontrolista acreditavam que a expansão populacional não era o problema, mas sim

a distribuição de renda que ocorria de forma desigual. Na última fase, desenvolveu-se o

instituto do planejamento familiar, cuja principal característica era a assistência integral

à saúde da mulher, do homem e do casal, e não apenas um método para a realização

135  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico. Tabela extraída de: 1. Até
1980: Estatísticas do Século XX no Anuário Estatístico do Brasil, 1985, vol. 46 , 1985; 2. Até 2000:
Tendências demográficas: uma análise dos resultados do Censo demográfico 2000. Rio de Janeiro:
IBGE, 2004. p. 83.
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do controle de natalidade.136

Com  base  nessa  queda  drástica  na  taxa  de  natalidade  das  mulheres

brasileiras  em idade  fértil  a  partir  dos  anos  1960,  juntamente  com  a  denúncia  da

utilização em massa da cirurgia de esterilização no país, tendo como principais vítimas

mulheres negras e pobres, instalou-se uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

(CPMI) em 1992, cujo objetivo era identificar as causas do uso da esterilização como

método contraceptivo de forma indiscriminada e propor medidas que corrigissem essa

distorção. Essa comissão produziu um relatório expondo as principais condicionantes

para o uso da cirurgia como método contraceptivo, que vão desde questões políticas e

econômicas internacionais até aspectos sociais e antropológicos.

A formulação  proposta  por  Malthus,  com  a  relação  entre  o  crescimento

populacional e a disponibilidade de alimentos, foi o ponto principal que levou os países

na época, intitulados de desenvolvidos, à promoção de intervenções nos países em

desenvolvimento, para controlar a  explosão demográfica. Tomando como exemplo o

Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial, no período de 1950 a 1980, a população

brasileira teve um acréscimo de aproximadamente 67 milhões de pessoas, saltando de

52 para 119 milhões de pessoas. No início da década de 70, já é possível observar uma

redução  na  taxa  de  crescimento  da  população  no  Brasil,  principalmente  devido  ao

declínio da taxa de fecundidade. Deste modo, a chamada explosão populacional ou

demográfica poderia impedir o desenvolvimento e consequentemente, mais cedo ou

mais tarde, provocar sérios problemas sociais e econômicos internos, colocando em

risco a própria  ordem internacional.  O controle  desse fato só se daria  por  políticas

oficiais  de controle  da natalidade,  o que poderia  possibilitar  aos países do Terceiro

Mundo romper com o círculo vicioso da pobreza. Teorias estas decorrentes das análises

e postulações básicas, principalmente do neomalthusianismo.137

De acordo com o relatório da CPMI,138 esta intervenção fundamentada na

136  FONSECA SOBRINHO, Délcio da.  Estado e População: uma história do planejamento familiar no
Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, FNUAP. 1993. p. 27-30.

137  Idem, ibidem. p. 94.
138  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a

incidência  de  esterilização  em massa  de  mulheres  no  Brasil. Brasília:  Senado  Federal  -  Centro
Gráfico, 1993. p. 41.
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teoria  de  Malthus,  escondia  o  real  interesse  dos  países  desenvolvidos,  que  era

justamente garantir a manutenção do seu poder frente aos países em desenvolvimento.

A intervenção promovida pelos Estados Unidos da América (EUA) através de políticas e

financiamentos que visavam ao controle demográfico ocorreu abertamente, alegando-

se que a miséria e destruição do equilíbrio ecológico mundiais eram consequências do

crescimento da população de maneira desordenada. No ano de 1989, um documento

americano classificado como confidencial, cuja data de criação é 10 de dezembro de

1974, foi desclassificado pela Casa Branca, vindo seu conteúdo a se tornar público,

expondo quais os verdadeiros motivos dessa intervenção. 

Esse  documento,  denominado  de  “Memorando  de  Estudo  de  Segurança

Nacional 200: Implicações do Crescimento Populacional Mundial para a Segurança e os

Interesses Ultramarinos dos Estados Unidos”  -  NSSM 200,  foi  escrito  por  Henry  A.

Kissinger139 e dirigido às principais autoridades americanas, definindo estratégias para

evitar o crescimento populacional nos países em desenvolvimento. Conforme Kissinger

essa  explosão  demográfica  nos  países  em  desenvolvimento,  nos  quais  os  EUA

possuíam  interesses,  promoveriam  problemas  de  segurança  nacional.  Entre  as

estratégias  utilizadas,  estava  a  disseminação  de  métodos  contraceptivos,  cujo  foco

principal eram as mulheres, já que o uso desse métodos por homens representava uma

parcela insignificante. Assim,

 
A  condição  e  a  utilização  das  mulheres  nas  sociedades  dos  países
subdesenvolvidos  são  de  extrema  importância  na  redução  do  tamanho  da
família. Para as mulheres, o emprego fora do lar oferece uma alternativa para o
casamento e maternidade precoces, e incentiva a mulher a ter menos filhos
após o casamento. A mulher que tem de ficar em casa para o cuidado dos filhos
tem que renunciar à renda que ela poderia ganhar fora do lar.  As pesquisas
mostram  que  a  redução  da  fertilidade  está  relacionada  com  o  trabalho  da
mulher fora do lar […].140

Além da utilização dos métodos contraceptivos como as pílulas, o DIU, a

esterilização  de  homens  e  mulheres,  distribuição  de  preservativos,  entre  outros,  a

inserção das mulheres no mercado de trabalho foi estimulada, já que a incorporação da

139  KISSINGER, Henry A. Memorando de estudo de segurança nacional (NSSM) 200. 1974.
140  Idem, ibidem. Parte Dois: recomendações políticas. II – B.3, 2º parágrafo.
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mão de obra feminina no mercado ocasionou uma redução no número de filhos, pois a

mulher  já  não  possuiria  mais  tanto  tempo  disponível  para  cuidar  de  uma  prole

numerosa. Conforme Amartya Sem, existem evidências consideráveis de que as taxas

de fecundidade declinam quando as mulheres conseguem obter mais poder. Por serem

as que mais sofrem com o desgaste de uma gestação e com a criação dos filhos, tudo

aquilo que tendem a aumentar o poder decisório delas e a atenção que seus interesses

recebem desestimulam as mulheres, principalmente as mais jovens, a terem gestações

muito frequentes.141 Esse aumento no número de mulheres no mercado de trabalho

pode ser observado no gráfico a seguir, segundo dados do censo demográfico realizado

pelo IBGE.

Gráfico  1  –  Taxa  de  participação  de  mulheres  e  homens  no  mercado  de  trabalho
brasileiro de 1970 a 2000 (%).

Fonte: Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 do IBGE.

Observa-se através do gráfico que durante quatro décadas a quantidade de

mulheres inseridas no mercado de trabalho foi crescendo, números que demonstram a

real  influência dos EUA no Brasil,  enquanto a participação dos homens manteve-se

equilibrada,  com  uma  pequena  queda  registrada  em  2000.  Essa  proposta  para  a

141  SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.
226.
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diminuição no número de filhos (até mesmo a zero),  de acordo com a CPMI,142 foi

disseminada através dos meios de comunicação, criando-se no imaginário popular que

a família ideal seria aquela em que o casal teria apenas um ou no máximo dois filhos,

imagem essa que simbolizava a prosperidade e ascensão social. Logo, o elo mágico de

transformação do status sócio econômico é o controle de natalidade, capaz de levar os

pobres às classes de maior renda.143

Em diversas partes de seu texto, a NSSM 200 expôs a necessidade de os

Estados Unidos implementarem políticas de controle de natalidade: 

A assistência para o controle populacional deve ser empregada principalmente
nos países em desenvolvimento de maior e mais rápido crescimento onde os
EUA têm interesses políticos e estratégicos especiais. Estes países são: Índia,
Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia,  Brasil, Filipinas, Tailândia,
Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia.144 (grifo nosso)

Esses  artifícios  utilizados  pelos  Estados  Unidos,  em  algum  momento,

provocariam descontentamento  ou  protesto  dos  governantes  e  das  sociedades  dos

países  citados  anteriormente,  criando  assim  um clima  de  hostilidade  para  com  os

americanos.  Buscando  mascarar  os  reais  interesses  dos  países  desenvolvidos,

justificando a intervenção, o relatório Kissinger, como também é conhecida a NSSM

200, expôs que

Os EUA podem ajudar a minimizar as acusações de uma motivação imperialista
por trás do apoio  às atividades populacionais  ao afirmar repetidamente que
esse apoio deriva de uma preocupação com:
(A) o direito do casal individual de determinar de forma livre e responsável o
número e o espaçamento das crianças e ter informações, educação e meios
para fazê-lo; e
(B) o desenvolvimento social e econômico fundamental dos países pobres em
que  o  rápido  crescimento  da  população  é  uma  causa  contributiva  e  uma
consequência da pobreza generalizada.145

Assim, a primeira entidade “controlista” criada no Brasil ocorreu através de

142  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a
incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, p. 38.

143  SERRUYA, Suzanne. Mulheres esterilizadas: submissão e desejo. NAEA/UFPA/ UEPA, Belém, 1996.
p. 82.

144   KISSINGER, Henry A. Memorando de estudo de segurança nacional (NSSM) 200.1974. Parte Dois:
recomendações políticas. I – B, 2º parágrafo.

145  Idem, ibidem. Parte Dois: recomendações políticas. I – F, 10º parágrafo.
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profissionais médicos. O fato da criação dessa entidade por médicos, cuja proposta era

o planejamento familiar, ultrapassava a justificativa da questão técnica, porquanto mais

do que disponibilizar  serviços nesta área,  tornava-se necessário  legitimar perante a

sociedade a necessidade da ação em si,  desvinculando assim o aspecto político da

ação.  Com  isso,  o  planejamento  familiar  apareceria  como  uma  ação  de  saúde,

despolitizando-se em favor do cunho científico vinculado ao saber médico, promovendo

a neutralidade em relação a polêmica da discussão do controle populacional.146

Além das táticas citadas anteriormente, tornava-se necessário implantar um

programa de planejamento familiar que atingisse a maior parcela possível da população

nos  países  visados,  principalmente  através  dos  seus  sistemas  de  saúde.  O

desenvolvimento  dos  métodos  contraceptivos,  durante  a  década  de  sessenta,  e

consequentemente,  a  desvinculação  da  atividade  sexual  da  função  reprodutiva,

provocou  o  surgimento  de  uma  demanda  por  esses  métodos  junto  aos  sistemas

públicos de saúde, mas no Brasil  o sistema assistencial  era prioritariamente voltado

para  medicina  curativa,  deixando  a  população  desamparada  na  oferta  desses

métodos.147

A omissão estatal, seja na oferta dos métodos ou na falta de informações

relacionadas às questões de fertilidade, proporcionou o surgimento de uma demanda

que não encontrava no sistema de saúde a assistência de que necessitava, motivando

assim  a  busca  por  métodos  de  alta  eficácia,  como  a  cirurgia  de  esterilização  e  o

aborto.148 O Ministério da Saúde só implantou no Brasil um programa que realmente

visava a uma assistência integral à saúde em 1983, tendo como principal foco o público

feminino. Esse programa foi denominado de PAISM – Programa de Assistência Integral

à Saúde da Mulher. Antes da implementação desse programa, o número de mulheres

que utilizavam a esterilização e o aborto como método contraceptivo eram gigantescos,

principalmente entre 1975 e 1985, justamente o período em que os Estados Unidos

aplicaram as estratégias descritas no relatório Kissinger. Através dos dados abaixo, é

146  SERRUYA, Suzanne. Mulheres esterilizadas: submissão e desejo, p. 30-31.
147  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a

incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, p. 38.
148  Idem, ibidem, p. 38.
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possível observarmos esse cenário no Brasil.

Gráfico 2 – Percentual de mulheres esterilizadas entre 1970 – 1986.

Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD 1986 (IBGE).

Analisando os dados da pesquisa realizada pelo IBGE e divulgada sob o

título  de  “Anticoncepção:  1986”,149 composta  de  dois  volumes,  observa-se  que  a

quantidade de mulheres que realizaram a cirurgia de esterilização tendo como motivo

evitar filhos era de 5.900.238. Essa quantidade corresponde ao percentual de 15,8% do

total  de mulheres brasileiras de 15 a 54 anos na época, que era de 37.318.709. O

relatório  da  CPMI,  com  base  na  pesquisa  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de

Domicílio - PNAD de 1986, aponta que os métodos contraceptivos eram usados por

cerca  de  37,8%  do  total  das  mulheres  citadas  anteriormente.  Os  métodos  mais

utilizados eram aqueles que apresentavam um alto grau de efetividade, sendo eles a

esterilização e as  pílulas,  correspondendo a 42% e 43%, respectivamente.  Quando

esse estudo utiliza como parâmetro as mulheres em idade fértil e em união com seus

parceiros, a porcentagem aumenta para 44,4%.150 Na análise dos dados das mulheres

esterilizadas de acordo com a faixa etária, existia uma prevalência entre as de 15 e 24

anos, equivalente a 15,5% do total de mulheres esterilizadas, mas é na faixa etária de

149  BRASIL. Anticoncepção : 1986, vol. I. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 2v. p. 49-55.
150  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a

incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, p. 34.
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25 a 34 anos que prevalece o maior contingente, segundo a tabela abaixo.

Tabela 1 - Mulheres de 15 a 54 anos que fizeram cirurgia de esterilização para evitar
filhos, segundo os grupos de idade na época da esterilização.

GRUPOS DE IDADE NA ÉPOCA DA
ESTERILIZAÇÃO

MULHERES QUE FIZERAM CIRURGIA DE
ESTERILIZAÇÃO PARA EVITAR FILHOS

10 a 14 anos 362

15 a 24 anos 914.990

25 a 34 anos 3.602.449

35 a 44 anos 1.280.241

45 a 54 anos 88.359

Idade ignorada 13.837

TOTAL 5.900.238
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 1986 (IBGE).

A  pesquisa  da  PNAD  1986  também  colheu  os  dados  das  mulheres

esterilizadas utilizando como critério o local de domicílio, a renda, a escolaridade e a

cor da pele. Tomando como parâmetro da pesquisa o local de domicílio, o maior número

de mulheres esterilizadas encontrava-se na zona urbana, aproximadamente 83%, o que

equivale 4.196.137, sendo que os 17% restantes eram da zona rural, correspondendo a

1.004.101 do total citado na tabela anteriormente. O único local em que este cenário

não ocorre é no Maranhão, onde 44,6% das mulheres esterilizadas se encontravam na

zona rural. Porém, por questões de dificuldade de acesso às regiões rurais da região

Norte, elas não foram pesquisadas, o que poderia mostrar outro cenário. 

Essa  pesquisa  expôs  também a  prevalência  da  quantidade  de  mulheres

brancas  esterilizadas  em  comparação  com  as  negras  e  pardas,  que  eram,

respectivamente,  3.646.781  (61,8%)  e  2.212.148  (37,5%).  Mas,  em  depoimento  à

CPMI, a Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado, senhora Luíza Barrios,

informou que esses dados estatísticos eram manipulados, principalmente no tocante à

questão da conotação racial da cirurgia de esterilização. De acordo com Luíza Barrios,

tomando como exemplo o Estado da Bahia, a pesquisa apontou que naquele Estado,

do percentual de mulheres brancas entre 15 e 54 anos, que utilizavam algum método
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anticoncepcional, 43% estavam esterilizadas, mas entre as mulheres negras e pardas

esse percentual era menor, 39%.151

Para ela, ao observar esses dados da forma como estão, conclui-se que a

quantidade  de  mulheres  brancas  esterilizadas  é  maior  que  a  de  negras  e  pardas.

Entretanto,  quando  se  analisa  o  conjunto  dos  dados  mais  profundamente,  surge  a

disparidade entre os valores, já que os 43% equivalem a 76 mil  mulheres brancas,

enquanto os 39% indicam 243 mil mulheres negras. Essa prevalência da quantidade de

mulheres  negras  e  pardas  esterilizadas  superior  ao  de  brancas  é  observado

principalmente nos Estados do Norte e Nordeste, regiões essas que possuíam, e ainda

possuem, os maiores índices de pobreza e miséria do Brasil. Na região Norte, eram 117

mil mulheres negras e pardas submetidas à cirurgia contra 72 mil brancas; na região

Nordeste,  estes números são maiores,  sendo 902 mil  (negras e pardas)  e  455 mil

(brancas). 

É  necessário,  seja  como  for,  tomar-se  ciência  de  que  nessas  regiões  a

quantidade de mulheres negras e pardas era superior ao de mulheres brancas. Os

dados levantados  durante  os  censos do IBGE,  especialmente  os  de  1940  e  1989,

mostram essa predominância. Os dados de 1940 revelam que do total  de mulheres

existentes no Brasil à época, as regiões Norte e Nordeste, juntas, possuíam um total de

4.430.675 mulheres negras e pardas, enquanto 3.642.791 correspondia às mulheres

que  se  autodeclaravam  brancas.  Nas  regiões  Sul,  Sudeste  e  Centro-Oeste  esses

números se invertem: 9.338.715 das mulheres residentes nessas regiões declaravam-

se brancas, e apenas 3.023.145 denominavam-se negras ou pardas. Por conseguinte,

os dados do censo do IBGE de 1989 revelam que nas regiões Norte e Nordeste a

quantidade de mulheres que se declararam de cor branca é de 7.183.813, já as que se

reconheciam como negras e pardas correspondem a 16.909.377 mulheres. Quando são

analisados os dados das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, esse quadro se inverte,

sendo 34.364.513 brancas e 14.636.413 negras e pardas.

A pesquisa também colheu dados referentes à condição de pagamento e o

151  BRASIL. Congresso Nacional.  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a
incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, p. 94.
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local da realização das cirurgias. A condição de pagamento abrange os parâmetros da

gratuidade e onerosidade; o local engloba instituições públicas e privadas. Do total de

cirurgias  realizadas,  que  era  de  5.900.238,  cerca  de  3.508.955  (59,5%)  foram

realizadas de forma onerosa, enquanto 2.370.594 (40,5%) foram gratuitas. Contudo,

quando  se  analisa  o  local,  constata-se  que  4.022.876  (68,2%)  ocorreram  em

instituições  particulares,  sendo  2.926.178  pagas  e  1.096.698  gratuitas,  enquanto

1.650.706 (27,9%) intercorreram na rede pública. Quanto ao restante, 226.656 (3,9%),

não se sabia informar se o local  era público ou privado. Destarte,  identifica-se que

49,5% das intervenções cirúrgicas foram realizadas de forma onerosa e em entidades

particulares.

A renda também foi utilizada como critério da PNAD de 1986 para mulheres

que foram esterilizadas e tiveram filhos nascidos vivos. Do universo de 5.877.916 de

mulheres que responderam à pesquisa, desse total 2.837.443 tinham como faixa de

renda familiar  per capita valor superior a um salário mínimo. Já o total  das que se

encontravam na faixa inferior a um salário mínimo e que não possuíam nenhum tipo de

renda era de 2.997.269 mulheres esterilizadas. Tomando por base a escolaridade no

universo  de  5.855.674  mulheres  que  se  encontram  esterilizadas,  observa-se  que

4.881.904 (82,9%) estão domiciliadas em área urbana, tendo maior superioridade de

esterilizações  entre  mulheres  com  um  a  quatro  anos  de  instrução,  totalizando

2.103.902;  aquelas  que  reuniram  oito  anos  ou  mais  de  estudo  correspondem  a

1.480.033  mulheres.  Na  zona  rural,  a  maior  quantidade  de  mulheres  esterilizadas

encontra-se também na faixa de um a quatro anos de escolaridade, sendo 557.830;

contudo, na faixa que possui oito anos ou mais de instrução, a quantidade é muito

inferior, 60.732 mulheres. As que têm menos de um ano ou não têm instrução somam

305.401.

Observando  o  cenário  de  dados  descritos  anteriormente,  decorrentes  da

PNAD de 1986,  buscaram-se novos dados,  principalmente após a pressão social  e

política na década de 1990 sobre o uso indiscriminado da cirurgia de esterilização como

método  contraceptivo.  Assim,  durante  a  década  de  1990  e  2000,  foram realizadas

pesquisas  sobre  o  uso  de  anticoncepcionais  por  mulheres  unidas  e  as  que  se
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declaravam sexualmente ativas, mas não unidas, na qual utilizaremos apenas os dados

das mulheres que apresentam algum tipo de união. Essas pesquisas foram realizadas

em 1996 e 2006, denominadas de Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

Analisando  os  dados  da  PNDS  de  1996152 realizada  antes  da  sanção  da  lei  do

planejamento familiar, constata-se que, do total de mulheres em união, 77% faziam uso

de métodos anticoncepcionais, 40,2% das quais se encontravam esterilizadas e 20,7%

utilizavam pílulas,  sendo estes  dois  métodos os mais  utilizados pelas  mulheres  em

união.  Comparando  a  prevalência  de  uso  desses  métodos  entre  mulheres  que

mantinham algum tipo de união na data da pesquisa com os resultados da PNAD 1986,

observa-se que, na região Nordeste, a prevalência do uso de anticoncepcionais passou

de 53% para 68%, com um acréscimo da esterilização de 25% para 44%. Entretanto,

quando  se  examina  o  uso  de cada método específico,  nota-se  que a  esterilização

feminina apresenta percentuais mais altos entre mulheres de nenhum ou baixo nível de

instrução, percentuais que se vão reduzindo de acordo com o aumento da quantidade

de anos de estudo, nas que possuem dois filhos ou mais vivos e no intervalo de idade

entre 25 e 29 anos, conforme se depreende do gráfico e tabela abaixo. 

Gráfico  3  -  Distribuição  percentual  das  mulheres  atualmente  unidas  usando  algum
método anticoncepcional, por tipo de método no Brasil - PNDS 1996. 

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS 1996 (IBGE)

152  BRASIL.  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE/BEMFAM.  Pesquisa  Nacional  de
Demografia e Saúde - PNDS, 1996. p. 55-56.
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Tabela 2 -  Distribuição percentual de mulheres atualmente unidas segundo o método
anticoncepcional e característica sociodemográfica - PNDS 1996.

Características Método - Esterilização Feminina

Filhos vivos

Nenhum 0,8

1 filho 6,4

2 filhos 42,6

3 filhos 66,4

4 ou + filhos 58,9

Residência

Urbana 40,6

Rural 38,0

Anos de Educação

Nenhum 45,7

1-3 anos 44,9

4 anos 40,4

5-8 anos 36,9

9-11 anos 38,8

12 ou mais 35,7

Idade na época da esterilização

< 25 20,5

25-29 36,6

30-34 27,9

35-39 12,2

40-44 2,6

45-49 0,1

Total 40,1

 Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS 1996 (IBGE)

Consoante  a  PNDS  de  2006153,  80,6%  das  mulheres  unidas  que

responderam à pesquisa utilizavam algum tipo de método anticoncepcional, dentre as

quais 29,1% estão esterilizadas, 24,7% utilizam pílulas, 12,2% recorreram à camisinha

153  BRASIL.  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE/BEMFAM.  Pesquisa  Nacional  de
Demografia e Saúde - PNDS, 2006. p. 132-135.
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masculina, 5,1% têm o companheiro vasectomizado e apenas 3,2% utilizam métodos

tradicionais. Observa-se uma queda no número de mulheres que se utilizam da cirurgia

de  esterilização  como  método  contraceptivo  em  comparação  com  a  PNDS  1996,

quando a supremacia  da esterilização feminina  era  de 40,2%. Essa prevalência  da

esterilização cresce de forma acentuada quando o fator em estudo é o número de filhos

vivos, pois mais de 20% das mulheres com até dois filhos já se encontram esterilizadas,

e, entre as mulheres com 3 a 4 filhos, esse percentual alcança 61,5%. 

Observando  os  dados  com  base  nas  regiões,  áreas  de  residência  e

subgrupos definidos pela cor da pele, identifica-se uma relativa homogeneidade nos

níveis de prevalência. Os maiores diferenciais ocorrem por nível de instrução, mas sua

extensão é pequena, pois o percentual de uso varia entre 76%, no grupo sem nenhum

ano de estudo, e 82%, no de mulheres com 12 anos ou mais. Observa-se também que

na PNDS 2006, 27,5% das mulheres fizeram a esterilização com menos de 25 anos,

35,9% com idades entre 25 e 29 anos e 24% quando tinham entre 30 e 34 anos. Assim

tomando por base a distribuição da idade na época em que se realizou a cirurgia de

esterilização e o número de anos transcorridos desde a sua efetivação, indica-se que

nos  períodos  mais  recentes  o  percentual  de  mulheres  esterilizadas  nas  primeiras

idades é inferior aos dados coletados na PNDS 1996.

Gráfico  4  -  Distribuição  percentual  das  mulheres  atualmente  unidas  usando  algum
método anticoncepcional, por tipo de método - PNDS 2006.

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS 2006 (IBGE).    
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Tabela 3 - Distribuição percentual de mulheres atualmente unidas segundo o método
anticoncepcional e característica sociodemográfica. PNDS 2006.

Características Método - Esterilização Feminina

Número de filhos vivos

Nenhum 0,6

1 a 2 filhos 22,7

3 a 4 filhos 61,5

5 filhos vivos ou mais 60,0

Residência

Urbana 28,2

Rural 32,0

Anos de Educação

Nenhum 50,9

1-3 anos 45,8

4 anos 39,9

5-8 anos 28,1

9-11 anos 20,9

12 ou mais 20,5

Região

Nordeste 36,7

Norte 41,0

Centro Oeste 38,9

Sudeste 23,9

Sul 19,2

Total 29,1
 Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS 2006 (IBGE)

Tabela 4 - Distribuição percentual de mulheres esterilizadas segundo idade à época da
esterilização e número de anos transcorridos desde a cirurgia - PNDS 2006.

Anos transcorridos
desde a cirurgia

Idade à época da esterilização

< 25 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

< 2 15,8 32,5 28,3 16,1  6,5 0,8

2 a 3 15,7 27,4 29,4 16,0 9,8 1,6

4 a 5 19,2 36,3 23,7 15,5 5,3 0,0
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6 a 7 23,7 38,4 18,9 14,7 4,4 0,0

8 a 9 22,2 30,6 28,6 12,1 6,6 0,0

10 ou mais 35,1 38,0 22,5 4,3 0,0 0,0

Indeterminado 20,4 38,0 23,7 15,9 1,1 1,0

Total 27,5 35,9 24,0 9,5 2,9 0,3

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS 2006 (IBGE)

Desta  forma,  analisando  os  dados  guiados  pela  quantidade  absoluta  de

mulheres  e não apenas a percentagem com base na PNAD 1986,  percebe-se que

realmente existia nestas regiões mais pobres uma prevalência da realização da cirurgia

de  esterilização  em  mulheres  negras  e  pardas,  além  de  pobres.  Mas,  deve-se

compreender que essas regiões, no caso Norte e Nordeste, possuíam uma quantidade

maior de mulheres negras e pardas em comparação com as de cor  branca,  o que

poderia explicar essa primazia do número de mulheres negras e pardas esterilizadas,

além do fato de não encontrarem junto aos serviços públicos de saúde as condições

necessárias para o acesso e informações sobre os tipos de métodos contraceptivos.

Essas regiões foram relegadas ao esquecimento pelo poder público, onde as condições

de vida da maioria da população era e ainda é tratada com descaso pelos políticos, os

quais,  aproveitando-se dessas vulnerabilidades e  utilizando migalhas para  servir  ao

povo, buscavam e buscam manter-se no poder. 

Nesse cenário  de miséria,  portanto,  no  qual  a  maioria  da  população não

possuía  instrução,  boa  parte  analfabeta,  e  por  ter  os  médicos  como  “deuses”,  era

influenciada a utilizar a cirurgia de esterilização como método contraceptivo, cujo grau

de eficácia é altíssimo, evitando assim que mulheres tivessem mais filhos do que suas

posses  comportariam.  Esse  cenário  muda  quando  passamos  para  regiões  onde  a

população  possui  um  maior  acesso  às  condições  básicas  de  vida,  como  saúde,

educação,  alimentação,  moradia  e  outros.  Nessas  regiões,  principalmente  Sul  e

Sudeste,  a  prevalência  de  mulheres  esterilizadas  encontra-se  nas  camadas  sociais

mais privilegiadas, uma vez que elas têm acesso às informações sobre os métodos
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existentes, a aquisição destes é facilitada, pois dependem menos da rede pública de

saúde,  e,  por  terem garantidas  as  condições  mínimas  de  uma  vida  digna,  podem

exercer sua autodeterminação de forma livre, sem qualquer tipo de coação. 

Através dos dados das PNDS em 1996 e 2006, é possível constatar que a

cirurgia de esterilização ainda continua sendo utilizada por milhares de mulheres como

um  método  contraceptivo,  mesmo  após  tantos  anos  do  sancionamento  da  lei  do

planejamento  familiar,  dando-se  destaque  principalmente  aos  maiores  índices

encontrados nas mulheres que possuem entre 25 e 29 anos de idade, com mais de dois

filhos vivos e sem nenhum tipo de instrução, valor que se reduz à medida em que a

quantidade  de  anos  de  estudo  aumenta.  Desta  maneira,  constata-se  que  a  lei  do

planejamento familiar impactou sobre os números, mas não com tanta força como era

esperado.

3.2 A INTERVENÇÃO ESTATAL NOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

O  reconhecimento  da  pessoa  humana  como  centro  e  fundamento  do

ordenamento  jurídico,  principalmente  através  das  Constituições  e  das  Declarações

Internacionais,  foi  de  vital  importância  para  o  desenvolvimento  dos  direitos  da

personalidade.154 Inicialmente, esse reconhecimento surgiu da necessidade de proteger

o  indivíduo  do  arbítrio  do  Estado  totalitário,  mas  essa  tutela  conferida  pelo  direito

público limitava-se apenas à salvaguarda da integridade física e das garantias políticas,

enquanto no direito privado os tipos penais eram os únicos instrumentos de proteção.155

Era possível, destarte, perceber que, mesmo com a valorização da pessoa

humana  como  fundamento  da  ordem  jurídica,  ainda  existia  uma  divisão  do

ordenamento  jurídico  entre  direito  público  e  privado.156 Essa  dicotomia  acabou  por

influenciar  a  caracterização  dos  direitos  de  personalidade  em  direitos  subjetivos

privados  e  direitos  subjetivos  públicos.  Os  direitos  subjetivos  privados  tinham  por

objetivo  satisfazer  as  necessidades  e  aspirações  do  indivíduo  em  si  mesmo

154  LACERDA,  Dennis  Otte.  Direitos  de  Personalidade  na  Contemporaneidade:  a  repactuação
semântica, p. 80.

155  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 32.
156  DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil, p. 74. 
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considerado, já os direitos subjetivos públicos objetivavam protegê-lo das opressões

oriundas da coletividade estatal.157 De Cupis reforça essa divisão em direitos subjetivos

privados  e  públicos  ao  afirmar  a  existência  dos  direitos  subjetivos  públicos  da

personalidade.158

Paralelamente,  as  Constituições,  antes  criadas  para  regular  apenas  a

organização  do  Estado,  no  curso  do  século  XX  passaram a  ter  em seu  conteúdo

institutos do Direito Privado. A inclusão desses institutos nas Constituições acarretou o

surgimento de um movimento denominado de constitucionalização do Direito Privado.159

Além dessa constitucionalização, o deslocamento das Constituições para o centro do

sistema foi outro fator primordial para que tanto o Código Civil, quanto as normas de

especialização, subordinassem-se aos princípios constitucionais, fazendo prevalecer a

ideia de unidade do ordenamento jurídico.160

Essa subordinação de todo o ordenamento infraconstitucional fez com que a

extensão do poder  de  atuação da normativa  privada não ficasse adstrito  apenas à

regulação dos valores patrimoniais, mas também abrangesse os valores existenciais e

de  justiça  social.  Desta  forma,  passou-se  da  tutela  do  patrimônio  para  a  tutela  da

pessoa dotada de dignidade. A ampliação desse poder orientou os estudos dos direitos

da personalidade, os quais representam aquilo que é intrínseco à condição humana,

não  devendo  estar  restrito  apenas  à  regulação  civilística,  mas  ser  regulado

primeiramente por meio da Constituição, já que os direitos de personalidade nada mais

são do que direitos fundamentais.161 Mas, deve-se atentar para o fato de que muitos dos

direitos  fundamentais  são  direitos  da  personalidade,  mas  nem  todos  os  direitos

fundamentais são direitos de personalidade.162

A  passagem  do  Estado  Liberal  para  o  Estado  Social  caracterizou-se

157  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 32.
158  CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. p. 34.
159  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 51-52.
160  LACERDA,  Dennis  Otte.  Direitos  de  Personalidade  na  Contemporaneidade:  a  repactuação

semântica, p. 46-47.
161  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 53-54.
162  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3.ed. Coimbra: Almedina,

1999. p. 372.
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principalmente pela mudança na relação entre indivíduo e Estado, dado que antes a

regulação das relações ocorria apenas no âmbito do indivíduo com o Poder Público.

Concomitante  com  a  implantação  do  Estado  Social,  houve  um  progressivo

intervencionismo  estatal  nas  relações  privadas.  A vinculação  dos  particulares  aos

direitos  fundamentais  proporcionou  o  reconhecimento  da  dimensão  objetiva  deles,

direitos que exprimem valores que o Estado deve respeitar e acerca dos quais também

se põe o dever de promover e proteger.163 A mudança citada anteriormente também é

acolhida por Bonavides, quando afirma que o Estado Social significa intervencionismo,

patronagem  e  paternalismo.  Esse  Estado  Social  Democrático,  através  do  princípio

generoso e humano de justiça, deve reconhecer a independência da personalidade e

garantir a tutela desses direitos.164 

Entre esses direitos encontram-se os sexuais e reprodutivos, reconhecidos

como  direitos  humanos  apenas  em  1994,  quando  da  realização  da  Conferência

Internacional sobre População e Desenvolvimento – CIPD'94, realizada no Cairo.165 De

acordo com o resumo do programa de ação da Conferência, os direitos reprodutivos e a

saúde reprodutiva foram caracterizados como direitos humanos. É preciso, contudo,

mencionar que as expressões direitos humanos ou direitos do homem não é sinônima

de  direitos  fundamentais.  Conforme  Canotilho,  os  direitos  do  homem  ou  direitos

humanos  são  direitos  que  possuem validade  para  todos  os  povos  e  em todos  os

tempos, ao passo que os direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídica e

institucionalmente garantidos e limitados dentro de um espaço territorial e temporal.166

Os direitos fundamentais podem sofrer a intervenção estatal e isso ocorre de

duas formas, através de uma atuação positiva ou negativa. A conexão entre o indivíduo

e o Estado pode processar-se como relação entre duas esferas em interação.  Desse

modo, os direitos fundamentais garantem a autonomia da esfera individual de um lado

e,  por  outro,  descreve as situações em que um determinado tipo de contato,  entre

163  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 102.

164  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social, p. 203.
165 CONFERÊNCIA  INTERNACIONAL  SOBRE  POPULAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  –  CIPD'94,
Programa de ação, p. 17.
166  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 369.
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indivíduo  e  Estado,  é  obrigatório.167 Canotilho  expõe  que  as  garantias  dos  direitos

fundamentais ocorrem como direitos a atos negativos, dentro de uma tripla perspectiva,

sendo elas o direito ao não impedimento por parte do Estado em determinados atos, a

não intervenção estatal nas situações jurídico subjetivas e direito à não eliminação de

posições jurídicas. Já a outra garantia decorre de direitos a ações positivas, ou seja,

são direitos que permitem aos indivíduos exigir que o Estado seja obrigado a fazer algo,

como no caso da implantação de políticas públicas para a promoção dos direitos.168

É possível  perceber  que o  Estado pode agir  de  modo a permitir  que os

direitos  sexuais  e  reprodutivos,  enquanto  direitos  fundamentais  e  direitos  da

personalidade,  sejam efetivados,  livres de qualquer tipo de coação estatal  e  com a

possibilidade  de  ter  seu  desenvolvimento  em  um  alto  grau  de  amplitude.169 Esse

desenvolvimento, segundo Amartya Sen só será obtido quando forem eliminadas todas

as privações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades do indivíduo em

exercer ponderadamente sua condição de agente. Essas privações de liberdade que

acabam por limitar o desenvolvimento do indivíduo devem ser eliminadas pelo Estado,

seja através de uma atuação positiva, seja através de uma atuação negativa.170

Os direitos sexuais e reprodutivos, sejam compreendidos como liberdades

privadas ou escolhas,  não têm sentido,  especialmente  para os grupos sociais  mais

pobres e que se encontram privados de diversos direitos, quando estão ausentes as

condições que permitem o seu exercício de forma plena e desvinculada de qualquer

tipo de coerção. Essas condições integram os direitos sociais, que envolvem aspectos

relacionados com o bem estar social, segurança pessoal e liberdade política.171 Amartya

Sen expõe que a liberdade não depende só de questões econômicas, como também de

167  DIMOULIS, Dimitri.; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 55.

168  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1180-1181.
169  ALECRIM, Gisele Machado; SILVA, Eduardo Pordeus; ARAÚJO, Jailton Macena de.  Autonomia da

mulher sobre o seu corpo e a intervenção estatal. Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
Gênero e Direito. Centro de Ciências Jurídicas - Universidade Federal da Paraíba. n. 02 - 2º semestre
de 2014. p. 169. 

170  SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.
10. 

171  CORRÊA,  Sonia;  PETCHESKY,  Rosalind.  Direitos  sexuais  e  reprodutivos:  uma  perspectiva
feminista. Physis. Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, 1996. p. 149-150.
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outras  determinantes,  como  liberdades  políticas,  poderes  sociais  e  por  condições

habilitadoras como boa saúde, educação básica, moradia digna etc.172

Entre  as  principais  fontes  de  privação  dessa  liberdade  dentro  de  uma

sociedade  estão  a  “pobreza  e  tirania,  carência  de  oportunidades  econômicas  e

destituição  social  sistemática,  negligência  dos  serviços  públicos  e  intolerância  ou

interferência excessiva de Estados repressivos”.173 Os pontos citados anteriormente são

vistos principalmente nos locais mais pobres, onde os indivíduos não possuem nenhum

tipo de ajuda estatal,  e se possuem, é deficitária.  Por  isso,  o  desenvolvimento dos

direitos sexuais e reprodutivos em grupos pobres é prejudicado, pois não se dispõe das

condições sociais mais básicas de que um ser humano necessita. O tolhimento dessas

condições  acaba  obrigando  os  indivíduos  à  adoção  de  decisões  que,  em  outras

condições, não admitiriam.174

Para  que  as  decisões  reprodutivas  dos  indivíduos  sejam  livres  e  não

forçadas por determinadas circunstâncias ou até mesmo pelo desespero, é necessário

que essas condições ou direitos sociais, que constituem a base dos direitos sexuais e

reprodutivos, sejam efetivamente disponibilizadas a todos, criando assim possibilidade

de  os  indivíduos  realizarem suas escolhas de  forma autônoma.175 Desse  modo,  os

direitos  sexuais  e  reprodutivos  envolvem tanto  as  liberdades  individuais,  quanto  as

obrigações sociais por parte do Estado. No quesito liberdade individual, o Estado deve

abster-se,  abrindo  espaço  para  ser  possível  o  indivíduo  exercer  sua

autodeterminação.176 Posicionamento  este  também  compartilhado  por  Corrêa  e

Petchesky, para quem o Direito envolve não somente liberdades pessoais, mas também

obrigações sociais.177 

Os direitos sexuais e reprodutivos devem ser vistos de forma correlacionada

172  SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade, p. 19. 
173  Idem. ibidem, p. 18. 
174  ALECRIM, Gisele Machado; SILVA, Eduardo Pordeus; ARAÚJO, Jailton Macena de.  Autonomia da

mulher sobre o seu corpo e a intervenção estatal, p. 169. 
175  CORRÊA,  Sônia;  PETCHESKY,  Rosalind.  Direitos  sexuais  e  reprodutivos:  uma  perspectiva

feminista, p. 159.
176  ALECRIM, Gisele Machado; SILVA, Eduardo Pordeus; ARAÚJO, Jailton Macena de.  Autonomia da

mulher sobre o seu corpo e a intervenção estatal, p. 169-170. 
177  CORRÊA,  Sônia;  PETCHESKY,  Rosalind.  Direitos  sexuais  e  reprodutivos:  uma  perspectiva

feminista, p. 159.
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com o outros direitos,  já que o ordenamento deve ser unitário.  Deste modo, não é

possível  ter liberdade de desenvolvimento dos direitos sexuais e reprodutivos se os

demais  estão  deficientes.  O  Estado  deve  resguardar  os  direitos,  principalmente  no

momento em que o exercício  do direito  à  autonomia,  passa a lesionar  a  dignidade

humana.178 

Pelo  exposto,  é  possível  observar  que  o  Estado  pode  agir  de  forma  a

proteger os direitos dos indivíduos não somente contra as ameaças que advêm do

próprio Estado ou dos particulares, mas também quando a liberdade de exercício ou

autonomia possa promover qualquer tipo de violação à sua dignidade. Complementar a

esse dever de proteção, existe o da promoção destes mesmos direitos pelo Estado, que

deve  ocorrer  através  de  políticas  que  ofertem  às  pessoas  condições  mínimas  e

essenciais para uma vida digna, como alimentação, moradia, saúde, educação, entre

outros. Tudo a fim de que, com base na igualdade e liberdade, valores decorrentes do

princípio da dignidade da pessoa humana, as pessoas possam exercer de forma plena

e livre de vícios os seus direitos sexuais e reprodutivos. 

178  ALECRIM, Gisele Machado; SILVA, Eduardo Pordeus; ARAÚJO, Jailton Macena de.  Autonomia da
mulher sobre o seu corpo e a intervenção estatal, p. 172. 
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4.  OS  DIREITOS  DA  PERSONALIDADE  E  O  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA

PESSOA HUMANA

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 1º os fundamentos que

devem nortear a atuação do Estado frente aos seus jurisdicionados, sendo o principal

deles o princípio da dignidade da pessoa humana179,  que se encontra positivado no

inciso III. Os princípios fundamentais que a Constituição brasileira expõe nos arts. 1º a

4º mostram uma nítida prevalência do postulado da dignidade da pessoa humana, não

só como critério de interpretação do texto constitucional, mas também como guia para a

aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais nos casos concretos.180 

Observando o texto constitucional, o termo dignidade aparece quatro vezes

em sua estrutura, primeiramente em seu art. 1º, III, colocando-o como fundamento da

República; no art.  226, § 7º,  o planejamento familiar  fundamenta-se no princípio da

dignidade da pessoa humana, juntamente com o princípio da paternidade responsável

e, por último, a palavra dignidade aparece nos arts. 227 e 230, nos qual a criança, o

adolescente,  o  jovem e o  idoso têm direitos  garantidos pelo  Estado na proteção e

promoção de sua dignidade. Constata-se que o delineamento de um Estado garantidor

tanto de direitos individuais,  quanto sociais,  denota como fim último a tutela do ser

humano em todas as suas dimensões.181

A República  do  Brasil  adotou  como  fundamento  a  dignidade  da  pessoa

humana,  assim  como  as  Constituições  de  outros  países,  principalmente  devido  às

experiências históricas de barbáries com o ser humano, como a inquisição, escravatura,

nazismo  e  genocídios  étnicos.  Os  traumas  decorrentes  destas  atrocidades

demonstraram  que  a  tutela  jurídica  oferecida  pelos  ordenamentos  baseados  nos

direitos  subjetivos  e  nas  liberdades  públicas  mostrou-se  falha.182 Dessa  maneira,

incorporou-se esse princípio nas Constituições dos Estados Democráticos de Direito,

179   Artigo 1º, III, CF/88: a dignidade da pessoa humana.
180  LACERDA,  Dennis  Otte.  Direitos  de  Personalidade  na  Contemporaneidade:  a  repactuação

semântica, p. 87.
181  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 85.
182  GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo. Curitiba:

Moinho do verbo, 2000. p. 45.
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caracterizando-se  principalmente  como  um  compromisso  político,  pois  se  almejava

garantir  os  valores  tidos  como  indispensáveis  para  o  desenvolvimento  do  ser

humano.183

Essa  dignidade,  sem  transcendências  ou  metafísicas,  promoveu  o

reconhecimento do ser humano como limite e fundamento do domínio político. Assim, a

República deveria ser encarada como uma organização política que serve ao homem.

O princípio da dignidade humana propiciou, outrossim, a abertura da República para a

ideia  de  uma  comunidade  constitucional  inclusiva,  ou  seja,  “sem  necessidade  de

identificação com qualquer “tese”, “dogma”, “religião” ou “verdade” de compreensão do

mundo e da vida”.184

A dignidade é o valor que fundamenta toda uma ordem jurídica democrática,

provocando  influências  em  todos  os  seus  setores.  Torna-se  complicado  delinear,

principalmente do ponto de vista hermenêutico, os contornos e limites desse princípio.

Entretanto, os postulados filosóficos influenciados pela concepção kantiana orientaram

o  conceito  de  dignidade  como  um  valor  intrínseco  às  pessoas  humanas.185 Na

Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant cravou a seguinte lição:

Os seres, cuja existência não depende precisamente de nossa vontade, mas da
natureza, quando são seres desprovidos de razão, só possuem valor relativo,
valor de meios e por isso se chamam coisas. Ao invés, os seres racionais são
chamados pessoas,  porque a natureza deles os designa já como fins em si
mesmos, isto é, como alguma coisa que não pode ser usada unicamente como
meio, alguma coisa que, consequentemente, põe um limite, em certo sentido, a
todo livre arbítrio (e que é objeto de respeito).186

De  acordo  com  essa  concepção,  a  pessoa,  enquanto  ser  dotado  de

dignidade, deve ser considerada fim e não meio, repudiando toda e qualquer espécie

de coisificação e instrumentalização do ser humano.187 Portanto, no momento em que a

183  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 85.

184  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituicao. 3.ed. Coimbra: Almedina,
1999. p. 221.

185  MORAES, Maria Celina Bodin de.  Danos à pessoa humana: uma leitura civil  constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 84-85.

186  KANT, Immanuel.  Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo, SP:
Martin Claret, 2003. p. 68.

187  SARLET,  Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais  na Constituição
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pessoa humana passou a ser o centro referencial do ordenamento jurídico, através da

Constituição Federal de 1988, dando privilégio aos valores existenciais em detrimento

dos patrimoniais, percebe-se a existência de uma estreita relação entre o princípio da

dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.188

O termo dignidade é de difícil conceituação, mas de início é preciso saber

que a ideia de valor intrínseco da pessoa humana já era concebida no pensamento

clássico e no ideário cristão, claro que com uma conotação diferente da atual. Essas

conotações vão desde considerar que o indivíduo só possui dignidade de acordo com a

posição social ocupada (e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da

comunidade),  até a concepção de que a dignidade do ser  humano decorre da sua

criação  à  imagem  e  semelhança  de  Deus,  mas  também  radicando  essa  visão  na

capacidade  de  autodeterminação  inerente  à  natureza  humana.  Somente  com  o

pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII é que a concepção de dignidade da

pessoa humana passou por um processo de racionalização e laicização, mantendo a

noção fundamental de igualdade entre todos os indivíduos em dignidade e liberdade.189

A dignidade humana apresenta diversas dimensões, as quais se referem à

“complexidade  da  própria  pessoa  humana  e  do  meio  no  qual  se  desenvolve  sua

personalidade”. Uma das dimensões é a ontológica, na qual a dignidade é vista como

uma qualidade intrínseca ao ser humano, sendo portanto inalienável e irrenunciável.

Outra dimensão é a comunitária ou social, tendo ligação direta com a condição humana

de cada indivíduo,  já  que todas as  pessoas detêm a mesma dignidade,  devido  ao

reconhecimento de sua igualdade em direitos e dignidade.  Assume assim seu pleno

significado, com base na intersubjetividade que caracteriza todas as relações humanas,

o que leva ao reconhecimento dos valores consagrados pela e para a comunidade de

pessoas  humanas.  Temos  ainda  a  dimensão  histórico  cultural,  segundo  a  qual  a

dignidade  está  em  um  constante  processo  de  construção  e  desenvolvimento,  não

Federal de 1988. 8. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 39.
188  CANTALI, Fernanda Borghetti.  A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:

tutela promocional  para além da protetiva e o direito  à privacidade em épocas de reality shows.
Direitos fundamentais & justiça, v. 12, 2010. p. 116.

189  SARLET,  Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais  na Constituição
Federal de 1988, p. 32-35.
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devendo ser conceituada de maneira fixista,  principalmente devido à diversidade de

valores que compõem as sociedades contemporâneas.190  

O princípio da dignidade da pessoa humana visa a proteger a pessoa de

forma  integral,  não  se  excluindo  quaisquer  direitos  ou  garantias,  mesmo  que  não

expressos no ordenamento jurídico.191 Esse princípio deve ser dotado de elasticidade,

para  que  possa  dar  conta  de  sua  tarefa.192 No  caso  da  pessoa  humana,  essa

elasticidade significa a amplitude da tutela, ou seja, possibilidade de incidir em todas as

situações,  em  especial  naquelas  que  visam  a  salvaguardar  a  dignidade  humana,

estejam estas  situações positivadas ou não,  tendo a  personalidade como um valor

máximo do ordenamento.193 Percebe-se então que a dignidade humana não pode ser

descrita  de  maneira  rígida,  já  que  sua  apreensão  por  cada  sociedade  em  cada

momento histórico ocorre a partir  de seu próprio  substrato natural,  ou seja,  de sua

própria essência.194

A  posição  da  cidadania  e  da  dignidade  da  pessoa  humana  como

fundamentos  da  República  marcam  a  presença  em  nosso  ordenamento  de  uma

cláusula geral da personalidade.195 Esse direito geral de personalidade, como também é

conhecido,  é  construído  baseado no princípio  fundamental  da  dignidade da pessoa

humana, considerado a base jurídica dos direitos especiais da personalidade. O direito

geral  de  personalidade compreende a  inviolabilidade da pessoa  humana,  nos  seus

aspectos físico, moral e intelectual, bem como direitos especiais, correspondentes aos

aspectos parciais da personalidade, como o nome, a honra, a imagem, o direito de

autor e inventor, a liberdade de pensamento etc.196 Dessa forma, a dignidade da pessoa

humana é o centro da personalidade e os direitos da personalidade tutelam o núcleo

190  SARLET,  Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais  na Constituição
Federal de 1988, p. 20-27.

191  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 48-49.
192  SARMENTO,  Daniel.  Dignidade  da  Pessoa  Humana:  conteúdo,  trajetórias  e  metodologia.  Belo

Horizonte: Fórum, 2016. p. 89-90.
193  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 49.
194  SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 8.
195  DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil. Revista da Faculdade de Direito de

Campos - Campos dos Goitacases/Rio de Janeiro. Ano VI, nº. 6, Junho de 2005. p. 82.
196  AMARAL, Francisco. Direito Civil:  introdução. 5. ed. rev.,  atual.  e aum. Rio de Janeiro: Renovar,

2003. p. 253.
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essencial  dessa dignidade. A ligação entre personalidade e dignidade é indissolúvel,

pois  a  tutela  geral  da  personalidade  é  extraída  daquele  princípio,  consistindo  tal

cláusula em verdadeira tutela geral de proteção e promoção dos indivíduos.197 

O princípio da dignidade possui  um espectro de abrangência bem amplo,

vinculando o Estado e os particulares e envolvendo prestações positivas e negativas. 198

Assim, a dignidade da pessoa humana é fundamento não só para uma tutela negativa

ou protetiva dos direitos da personalidade, mas também proporciona uma tutela positiva

ou promocional. Dentro dessa visão dúplice da tutela geral da personalidade, observa-

se a existência de duas dimensões, uma estática e a outra dinâmica. Na estática, ou

tutela negativa, confere-se um dever de proteção e respeito a todos os bens ligados à

personalidade,  garantindo-se também uma oponibilidade  erga omnes.  Na  dimensão

dinâmica, caracterizada como tutela positiva ou promocional, procura-se permitir que o

indivíduo  exerça  os  direitos  da  personalidade  de  forma  a  garantir  o  pleno

desenvolvimento da pessoa, tanto na esfera íntima quanto nas suas relações sociais.199 

Ingo  Sarlet  também  defende  a  existência  de  uma  dimensão  dúplice  da

dignidade, cuja manifestação ocorre simultaneamente como expressão da autonomia

da  pessoa  humana  e  da  necessidade  de  sua  proteção.  Na  primeira,  a

autodeterminação vincula-se com o poder de liberdade de tomar decisões essenciais a

respeito da própria existência, já na segunda dimensão, o Estado e a sociedade devem

proporcionar assistência e proteção, principalmente aos que se encontram fragilizados

ou até mesmo destituídos da capacidade de autodeterminação.200 Cumpre salientar que

a  dignidade,  qualidade  intrínseca  do  indivíduo,  é  considerada  irrenunciável  e

inalienável, qualificando o ser humano como tal e dele não podendo ser isolada. Com

isso, sendo ela uma qualidade que integra a condição humana, deve ser reconhecida,

respeitada,  promovida e  protegida,  não  podendo  ser  criada,  concedida ou  retirada,

197  CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:
tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows, p.
117.

198  SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, p. 98.
199  CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:

tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows, p.
117.

200  SARLET,  Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais  na Constituição
Federal de 1988, p. 30.
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mesmo existindo a possibilidade de sua violação.201 

Além disto, a existência de um direito geral de personalidade cujo objeto é a

personalidade humana em todas as suas manifestações e sendo capaz de tutelar o

desenvolvimento e realização da pessoa de forma livre, a dignidade da pessoa humana

é  considerada  o  princípio  superior  que  regeria  todas  essas  manifestações  da

personalidade. A defesa da existência de um direito geral de personalidade, possibilita a

proteção  de  quaisquer  manifestações  da  personalidade,  mesmo  que  não  estejam

positivadas  na  Constituição  ou  no  ordenamento  infraconstitucional.  Deve-se  atentar

para o fato de “por serem os direitos da personalidade um resultado direto da proteção

à pessoa humana, devem acompanhar o seu desenvolvimento, de forma a mantê-la

sempre protegida”.202 Devido à vinculação de todo o ordenamento jurídico à proteção e

promoção da pessoa humana, sendo o seu fim, é possível anunciar a existência de um

direito  geral  da  personalidade,  mesmo que  esta  cláusula  não  esteja  explicitamente

posta na Constituição.203

A tutela geral da personalidade envolve tanto o direito geral de personalidade

como um direito geral de liberdade, expressões decorrentes da dimensão dinâmica ou

positiva/promocional  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  que  é  utilizado

também para  fundamentar  o  livre  desenvolvimento  da  personalidade.204 A tutela  da

personalidade  não  fica  restrita  apenas  aos  direitos  expressamente  descritos  no

ordenamento, criando assim um sistema de proteção que seja capaz de tutelar outros

bens jurídicos. Além disso, “protege ainda um direito a exteriorização da personalidade,

como o modo de vida, escolha da profissão, escolha da orientação sexual, liberdade de

ter ou não filhos, liberdade de estar só”, entre outros.205

Para finalizar este passo, vale lembrar que os direitos sexuais e reprodutivos,

201  WEBER,  Alinne  Brandalise.  Reprodução  e  Sexualidade:  Direitos  de  personalidade,  direitos
fundamentais e liberdades individuais. 2009. p. 14.

202  MIRANDA, Felipe Arady.  O direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Revista
Do Instituto Do Direito Brasileiro – RIDB. Ano 2, nº 10, 2013. p. 11182.

203  CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:
tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows, p.
124.

204  Idem, ibidem. p. 117.
205  CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume

I, 4.ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 463-464.
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direitos da personalidade, fazem parte da essência do ser humano e a liberdade de

decidir sobre o exercício deles ou não deve partir do indivíduo, respeitando-se suas

escolhas, desde que elas não ofendam a sua dignidade.

4.1  A  ADMISSIBILIDADE  DOS  ATOS  DE  DISPOSIÇÃO  DOS  DIREITOS  DA

PERSONALIDADE

Os  direitos  da  personalidade  possuem  características  que  são  pacíficas,

tanto na doutrina estrangeira, quanto na brasileira. Há, por outro lado, aquelas que são

geradoras  de  controvérsias,  necessitando-se  de  uma  maior  reflexão  sobre  seu

conteúdo. Uma dessas questões é a possibilidade da relativização de algumas das

características  dos direitos  da personalidade.206 A natureza absoluta  desses direitos

significa, já se disse, que são oponíveis  erga omnes,  devendo toda a sociedade e o

Estado respeitá-los.207 Esse tratamento dado aos direitos da personalidade, baseando-

se na sua oponibilidade, não é fruto de controvérsias. Deve-se observar, todo o modo,

que essa característica não pode levar à compreensão errônea de que os direitos da

personalidade possuem um conteúdo absoluto.208

O caráter absoluto não pode gerar imposições ilimitadas e em qualquer tipo

de circunstância. Quando se considera a perspectiva relacional do ser humano com

outros, deve-se atentar para o fato de os direitos da personalidade se relativizarem, por

serem  direitos  fundamentais  que  se  podem  colidir  com  outros  direitos  da  mesma

natureza. A doutrina constitucional concebeu sobre a impossibilidade de sustentação do

caráter  absoluto  desses  direitos.209 Uma vez  que,  existindo  o  conflito  entre  direitos

fundamentais, nenhum deles possui prioridade sobre o outro, sendo o conflito resolvido

pelo sopesamento dos interesses em questão. Desse modo, o que se deve observar é

qual  dos  direitos  em  conflito  possui  maior  peso  no  caso  concreto.210 Constata-se,

206  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 135.

207  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 33-34.
208  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 136.
209 Idem, ibidem. p. 136.
210  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 95.
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portanto, que o conflito entre os direitos fundamentais de personalidade é capaz de

relativizá-los, mesmo que alguns, como o direito à vida, fiquem próximos de um caráter

absoluto.211 

É pacificado o entendimento de que não existe direito absoluto, no sentido de

total  imunidade  a  qualquer  espécie  de  restrição.  Sendo  assim,  admite-se  a

possibilidade de serem impostos limites aos direitos fundamentais, desde que não seja

desproporcional venha a afetar o núcleo essencial do direito objeto da restrição. Esse

núcleo essencial dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana, dessa

maneira a proteção dos direitos fundamentais através da dignidade da pessoa, atua

como limite dos limites aos direitos fundamentais.212 Dessarte, “até mesmo o princípio

da dignidade da pessoa humana acaba por sujeitar-se, em sendo contraposto à igual

dignidade  de  terceiros,  a  uma  necessária  relativização”.213 Baseando-se  nessas

considerações é possível afirmar que o caráter absoluto dos direitos da personalidade

deve ser visto dentro de sua oponibilidade erga omnes e não em seu conteúdo, já que

esse é sempre relativizável.214 Francisco Amaral também defende a ideia de que os

direitos da personalidade são absolutos porque eficazes contra todos, ou seja,  erga

omnes, mas podem ser relativos, como os direitos subjetivos públicos, permitindo que o

Estado seja exigido através de determinada prestação.215

Outro  ponto  que  gera  controvérsias  na  doutrina  é  a  disponibilidade  dos

direitos da personalidade. O artigo 11 do Código Civil de 2002216 caracteriza os direitos

da personalidade como intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício

sofrer  uma  limitação  voluntária,  com exceção  das  limitações  apontadas  em lei.  As

características  assinaladas  anteriormente  decorrem  do  atributo  da  indisponibilidade

desses direitos, posicionamento defendido por Pontes de Miranda, Fábio de Mattia, San

211  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 137.

212  SARLET,  Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais  na Constituição
Federal de 1988, p. 135-137.

213  Idem, Ibidem. p. 142.
214  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 138.
215  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 252.
216  Art.  11.  CC/02:  Com  exceção  dos  casos  previstos  em  lei,  os  direitos  da  personalidade  são

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
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Tiago Dantas, entre outros. Francisco Amaral afirma que a indisponibilidade dos direitos

da personalidade não é absoluta, admitindo-se acordo cujo objeto seja um direito da

personalidade,  como  no  caso  do  art.  14  do  CC/02217-218.  Para  De  Cupis,  a

impraticabilidade de renúncia e de transmissão desses direitos advêm do seu caráter

de essencialidade.219 Assim, a junção destas três características - intransmissibilidade,

irrenunciabilidade e indisponibilidade - leva à compreensão de que ninguém pode ser

privado dos seus direitos da personalidade, nem a autonomia privada pode ter sua

atuação voltada para o distanciamento ou alienação desses direitos.220 

O Código Civil Português em seu art. 81, n.º 1,221 trata da limitação voluntária

dos direitos da personalidade pelo seu titular, admitindo expressamente essa limitação,

devendo ser observado apenas o respeito aos princípios da ordem pública.222 No direito

italiano também existe esta cláusula, que permite a faculdade de disposição dos direitos

da personalidade.  No Brasil,  Francisco Amaral  defende o posicionamento de que a

indisponibilidade não é absoluta.223 

Como salientado anteriormente, a dignidade da pessoa humana possui uma

dimensão  dúplice,  uma  negativa  e  a  outra  prestacional.  Desse  modo,  a  dimensão

prestacional, segundo Ingo Sarlet, é uma expressão da autonomia da pessoa humana,

o que vincula a ideia de autodeterminação às decisões essenciais tomadas quando se

trata  da  própria  existência.224 A  plena  realização  de  um  direito  fundamental  da

personalidade deve incluir em si a possibilidade de o titular do direito dispor dele, ainda

que  este  ato  importe  em  uma  restrição,  com  o  que  se  representa  o  direito  de

autodeterminação pessoal, sendo este último direito uma das dimensões da dignidade

217  Art. 14. CC/02: É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo,
no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente
revogado a qualquer tempo.

218  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 252.
219  CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade, p. 59.
220  MATTIA,  Fábio  Maria  de.  Direitos  da  personalidade:  aspectos  gerais.  Revista  de  Informação

Legislativa, v. 14, n. 56, p. 247-266, out./dez. 1977. p. 258.
221 Artigo 81.  (Limitação voluntária  dos direitos de personalidade) 1.  Toda a limitação voluntária  ao
exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos princípios da ordem pública.
222 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 149.
223 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 252.
224  SARLET, Ingo Wolfgang et  al.  (Org.).  Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito e

direito constitucional, p. 30.
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humana.225 Jorge Reis Novais também defende que o titular de um direito fundamental

deve envolver um poder de disposição sobre as possibilidades de ação decorrente dela,

particularmente o poder de disposição que envolve o “se”, o “quando” e o “como” do

seu exercício ou não exercício fático.226

Segundo Canotilho, é necessário que não se confunda renúncia a direitos

com o não exercício fático de um direito, pois este último justifica a existência de uma

disposição individual acerca de posições de direitos fundamentais.227 Neste sentido é

possível  perceber  que  a  renúncia  é  também  uma  forma  de  exercício  do  direito

fundamental, pois a realização destes direitos incluem a possibilidade de se dispor dele,

incluindo-se também a viabilidade de sua limitação,  sob condição de que esta seja

decorrente do direito de autodeterminação, fortalecendo assim o livre desenvolvimento

da personalidade individual. Analisando pelo lado do indivíduo, a renúncia proporciona

a realização dos fins e interesses que o indivíduo julgue ser o mais relevante para o

desenvolvimento  de  sua  personalidade.228 O  poder  de  disposição  é  considerado

pressuposto para a renúncia e para a limitação, sendo assim, se é possível o titular do

direito fundamental da personalidade dispor dele, o exercício deste direito também pode

sofrer limitação ou ser renunciado, contanto que a restrição imposta decorra de ato

voluntário, externado por meio do consentimento livre e esclarecido do titular, e tendo

sempre como referência as circunstâncias de cada caso concreto.229

Inicialmente  esse  poder  de  disposição  só  era  possível  através  da

propriedade, já que neste caso devido à possibilidade de sua avaliação econômica, a

sua disposição é aceita. Neste sentido, as situações jurídicas existenciais por envolvam

questões extrapatrimoniais não seriam passíveis de disposição, por não possuírem os

atributos da alienação, transmissão e renúncia. Entretanto, deve-se ter em mente que o

225  CANTALI, Fernanda Borghetti.  A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:
tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows,  p.
127.

226  NOVAIS, Jorge Reis.  Renúncia a direitos fundamentais. In: MIRANDA, Jorge (org.).  Perspectivas
Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. v. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 286.

227  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 435.
228  Idem, ibidem. p. 287.
229  CANTALI, Fernanda Borghetti.  A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:

tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows , p.
128.
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direito  contemporâneo  tem  como  principal  característica  a  relativização;  se  a

propriedade  é  protegida  em  determinadas  situações  por  uma  cláusula  de

inalienabilidade  e  obrigações  intuitu  personae,  é  possível  admitir  a  existência  de

situações jurídicas existenciais que comportem a disponibilidade, quebrando assim a

sua natureza absoluta no tocante ao seu conteúdo.  Logo, percebe-se que o poder de

disposição  não  é  algo  exclusivo  dos  direitos  patrimoniais;  esse  poder  manifesta-se

diferentemente quando os interesses existenciais estiverem envolvidos, pois os limites

e  efeitos  decorrentes  do  poder  de  disposição  destes  interesses  são  distintos  dos

decorrentes das situações patrimoniais.230

Posto  isto,  a  renúncia  pode  ser  conceituada  como  exercício  de  direito

fundamental,  seja  ela  expressão  de  um  autônomo  direito  fundamental  ao  livre

desenvolvimento  da  personalidade  ou  como  derivação  de  cada  um  dos  direitos

fundamentais  em  concreto,  no  qual  cada  direito  fundamental  apresenta  em  sua

essência uma dimensão de autodeterminação, que acaba por se projetar num poder de

disposição  bem  amplo.231 A  plena  realização  de  um  direito  fundamental  da

personalidade inclui  a possibilidade de disposição pelo titular,232 mas,  para que isso

ocorra,  o  ato  de  disposição  deve  ter  como  pressuposto  o  consentimento  livre  e

esclarecido do titular do direito, bem como a sua revogabilidade a qualquer tempo, 233

uma  vez  que  a  renúncia  a  direitos  fundamentais  representa  “uma  posição  jurídica

subjetiva, tutelada por uma norma de direito fundamental, que, por força da expressão

de vontade concordante do seu titular, sofre um enfraquecimento [...]”.234

O elemento central  que possibilita a renúncia a direitos fundamentais é a

declaração de vontade dirigida e apta a produzir o enfraquecimento de uma posição

jurídica protegida por uma norma de direito fundamental, mas desde que seja o titular

do direito que externou a declaração de vontade. Caso a renúncia não seja obtida do

230  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 157-158.

231  NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais, p. 299.
232  CANTALI, Fernanda Borghetti.  A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade:

tutela promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows , p.
127.

233  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 159.

234  NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais, p. 267.

83



titular  do  direito,  mas  de  outro  indivíduo,  não  pode  ser  integrada  na  categoria  de

renúncia a direitos fundamentais, uma vez que o indivíduo quem não é titular do direito

fundamental  não  detém  o  poder  de  disposição  decorrente  desta  titularidade.

Ressalvada essa questão da titularidade no exercício da renúncia, é possível verificar

uma grande semelhança entre a declaração de renúncia com a declaração negocial

originada de um negócio jurídico de direito privado.235 A constitucionalização do direito

civil  promoveu  uma  releitura  de  todos  os  institutos  desta  seara.  Com  isso  o

consentimento concebido no seio do individualismo e patrimonialismo do liberalismo

passa a sofrer ajustes para se adequar à tutela dispensada aos interesses existenciais.

Assim,  quando o indivíduo utiliza sua autonomia  agindo em relação aos interesses

existenciais, dispondo de seus direitos fundamentais da personalidade, aceitando que

recaia uma restrição sobre esse bem, fundamenta-se essa autonomia diretamente na

garantia da dignidade da pessoa humana.236

O caráter voluntário da declaração é a primeira e imprescindível condição

para a admissão ou até mesmo a própria existência da renúncia, sendo válida somente

quando emitida de forma consciente e voluntária, na qual o titular do direito fundamental

da personalidade tem que ter condições de avaliar todas as consequências que podem

advir  de  sua  decisão  e  que  a  declaração  de  vontade  seja  externada  tanto  quanto

possível livre de constrangimentos, ameaças ou coações, significando tal renúncia em

exercício  autônomo  de  liberdade.237 Para  Carlos  Konder  o  consentimento  livre  e

esclarecido  “é  uma  forma  de  amoldar  a  decisão  individual  à  dignidade  da  pessoa

humana”.238 A  informação  é  o  elemento  que  legítima  esse  consentimento,  pois  é

somente  através  da  compreensão  das  implicações  que  a  decisão  tomada  pode

acarretar  que  se  verifica  que  o  consentimento  externado  pelo  titular  de  um direito

fundamental da personalidade é livre e esclarecido.239

235  Idem, ibidem. p. 303.
236  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 159-161.
237  NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais, p. 304.
238  KONDER, Carlos Nelson. O consentimento no Biodireito: os casos dos transexuais e dos wannabes.

Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, n. 15, jul.-set., 2003. p. 61.
239  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 167.
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Outro ponto relevante é a admissibilidade da revogação do consentimento

manifestado  pelo  titular  do  direito  fundamental  a  qualquer  tempo,  já  que  essa

revogabilidade possa ser considerada um pressuposto que legitima o ato restritivo e

também proporciona a proteção dos próprios interesses existenciais. Dessa maneira,

por se tratar de bem ligado à personalidade humana, deve-se considerar que o titular

do direito tem o poder de revogar o seu consentimento, até mesmo porque se o ato não

é  mais  voluntário,  então  a  disponibilidade  de  tal  direito  não  é  mais  possível.

Consequentemente,  se o titular tem o poder de dispor de um bem que está ligado

diretamente à sua condição existencial, ele também detém o poder de revogar aquele

ato de disposição. Claro que essa revogação só pode ser realizada “até o derradeiro

momento  anterior  em  que  o  ato  se  torne  de  fato  irrevogável”.  Tanto  o  poder  de

disposição  quanto  o  poder  de  revogação  necessitam  da  tutela  propiciada  pelo

ordenamento jurídico, pois esses dois poderes estão diretamente ligados ao princípio

do livre desenvolvimento da personalidade.240

É importante salientar que, embora, o particular tenha reconhecidamente um

poder  de  disposição  de  suas  posições  jurídicas  tuteladas  por  normas  de  direitos

fundamentais, estando esse poder baseado na titularidade de um direito fundamental, o

mesmo não é absoluto, nem repercute de forma indistinta sobre quaisquer das posições

e independente de sua respectiva natureza. Prosseguindo neste caminho, percebe-se

que o poder de disposição em análise pode ir desde a possibilidade máxima, que é a

renúncia à própria titularidade do direito, até o ponto da irrenunciabilidade dos mesmos,

ainda  que  seja  simplesmente  a  renúncia  ao  mero  exercício  do  direito.  Esses  dois

pontos geralmente já vêm resolvidos dentro da Constituição, mas, fora destes casos,

não é possível delimitar em termos abstratos pela disponibilidade ou indisponibilidade

dos bens protegidos por normas de direitos fundamentais. Dessa maneira, a medida da

disponibilidade vai ocorrer com base na natureza do bem tutelado, das circunstâncias

do caso concreto e do peso relativo das razões e interesses que se encontram em

conflito.241

240  Idem, ibidem. p. 167-170.
241  NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais, p. 322.
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O caráter pessoal ou social dos bens protegidos pelos direitos fundamentais

não é suficiente para resolver o problema da delimitação da medida da disponibilidade

desses  bens,  como  no  caso  dos  direitos  que  se  aproximam  do  núcleo  íntimo  da

personalidade.  Com base na sua natureza personalíssima, estes direitos podem ter

atribuído  o  poder  de  disposição  exclusivamente  ao  seu  titular,  eliminando  assim  a

possibilidade de interferência cuja fundamentação seja o interesse público; também é

possível  que aqueles  direitos  cuja  relevância  se mostrem extrema e possuam uma

íntima ligação com a dignidade humana se considerem indisponíveis. Portanto, torna-se

possível reconhecer que uma renúncia a um direito fundamental que apresente um forte

componente  social,  do  mesmo  modo  que  a  renúncia  a  um direito  fundamental  de

caráter pessoal, seja inválida, devendo-se observar essas opções se fundamentam na

disponibilidade relativa do bem em causa.242

Um exemplo  que  pode  ser  citado  é  o  do  caso  de  um indivíduo  que  se

submeta  a  uma  intervenção  cirúrgica  de  esterilização,  renunciando  assim  à

possibilidade  de  ser  pai  ou  mãe  (pelo  menos  por  vínculo  biológico,  pelos  meios

naturais).243 A  Constituição  Federal  de  1988  em  seu  art.  6º  garante  proteção  à

maternidade, beneficiando-a de uma tutela através de norma de direito fundamental

com caráter social.244 No caso citado anteriormente o valor social tutelado pelo art. 6º da

CF/88  não  é  decisivamente  afetado,  visto  que  é  uma  decisão  pessoal  de  auto

conformação  da  própria  vida,  representando  uma  expressão  consciente  do  livre

desenvolvimento  da  personalidade individual,  sobrepondo-se aos interesses  sociais.

Assim,  é  possível  fundamentar  a  possibilidade de disposição individual  sobre  estes

bens, principalmente através do argumento da importância que uma maternidade ou

paternidade consciente e voluntária tem para a sociedade e para o pleno e adequado

desenvolvimento familiar.245 A escolha de ter  ou não filhos e de qual  método a ser

utilizado para se alcançar esse objetivo deve partir de um posicionamento íntimo de

242  Idem, ibidem. p. 323-324.
243  Idem, ibidem. p. 324-325.
244  Art. 6º, CF/88: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o

transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à maternidade e à  infância,  a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

245  NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais, p. 325.

86



cada  indivíduo,  livre  de  pressões  sociais  ou  da  intervenção  Estado  por  meio  do

ordenamento  jurídico.  O  princípio  da  dignidade  humana  garante  essa  liberdade  de

escolha a todos os indivíduos,  com exceção daqueles que,  por  algum motivo  mais

específico,  encontram-se  em  estado  de  vulnerabilidade.  Aqueles  que  não  se

enquadram nesse estado possuem a liberdade de exercê-los  do modo que melhor

satisfaça às suas aspirações pessoais.

4.2 DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

A  relativização  da  irrenunciabilidade  ou  indisponibilidade  dos  direitos

fundamentais  da  personalidade  proporcionou  a  possibilidade  da  existência  de  uma

disponibilidade relativa deste direitos, pois a tutela dedicada a eles não se restringe

apenas à esfera protetiva, alcançando também o exercício positivo destes direitos. A

tutela  prestacional  ou  positiva,  quando  aplicada  ao  princípio  da  dignidade humana,

engloba a  capacidade  de autodeterminação  dos interesses  pessoais,  propiciando a

incidência da autonomia privada nas situações jurídicas existenciais. Essa capacidade

de autodeterminação gera um poder de disposição sobre os bens que mantém uma

estreita ligação com a personalidade humana.246

A  autonomia  privada  concebida  inicialmente  através  do  individualismo,

delineando-se o dogma da vontade, característico do Estado Liberal,  foi  consagrada

como  uma  expressão  da  liberdade  individual,  mais  especificamente  no  caso  dos

contratos. A autonomia privada revelou-se um produto e ao mesmo tempo instrumento

de um processo político e econômico cuja base é a liberdade formal, positivada através

dos direitos subjetivos da propriedade e da liberdade de iniciativa econômica. Portanto,

o princípio da autonomia privada apresenta como pressuposto a liberdade individual,

tendo o indivíduo o poder de fazer ou não fazer aquilo que ele considerar o melhor para

os seus interesses.247 Daniel Sarmento também defende este posicionamento quando

relata que a autonomia privada corresponde à faculdade que a pessoa possui de se

246  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 201-202.

247  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 352-358.
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autodeterminar,  ou  seja,  “fazer  e  implementar  escolhas concernentes  à sua própria

vida”.248

Deve-se atentar para o fato de a autonomia privada não ser confundida com

a  autonomia  da  vontade,  já  que,  segundo  Amaral,  grande  parte  da  doutrina

contemporânea trata as duas como sinônimas, mas existe uma sensível diferença.249 A

autonomia da vontade é considerada um conceito histórico que possui sua essência

impregnada  de  valores  advindos  do  liberalismo  burguês,  específica  do  Direito

obrigacional, englobando os negócios jurídicos patrimoniais, voltados mais para o ter do

que para o ser. A compreensão da autonomia da vontade nestes termos era a igualdade

formal dos indivíduos, ou seja, todos eram iguais perante a lei, mas quando se passava

a  observar  a  realidade  concreta,  existia  uma  grande  disparidade  por  causa  das

desigualdades materiais, das carências e das opressões privadas.250 Para Amaral, a

expressão  autonomia  da  vontade  apresenta  uma  conotação  subjetiva,  psicológica,

enquanto o termo autonomia privada busca frisar que o poder da vontade no direito

ocorre de um modo objetivo, concreto e real.251 

A concepção de autonomia privada clássica difere da atual, não só com base

em seu conteúdo, mas principalmente através dos limites impostos e da dimensão de

sua  abrangência.  Antes  submetida  apenas  a  questões  que  envolviam  conteúdo

patrimonial e considerada absoluta, a autonomia privada, hoje, restringiu a esfera de

atuação  livre  dos  particulares,  impondo  limites  que  se  originam  principalmente  do

respeito ao princípio da dignidade humana. Contudo, apesar dessa limitação, o seu

campo  de  abrangência  foi  ampliado,  passando  a  alcançar  situações  subjetivas

existenciais.252 

No Brasil, existem diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que

corroboram a  proteção  da  autonomia  privada  como uma dimensão  do  princípio  da

dignidade  humana.  Um desses  julgados  é  o  caso  das  mulheres  grávidas  de  fetos

248  SARMENTO,  Daniel.  Dignidade  da  Pessoa  Humana:  conteúdo,  trajetórias  e  metodologia.  Belo
Horizonte: Fórum, 2016. p. 139-140.

249  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 347.
250  SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, p. 141.
251  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, p. 347-348.
252  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 204.
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anencéfalos,  no  qual  se  decidiu  pela  possibilidade de realização da interrupção da

gravidez neste caso. Em seu voto, o relator do caso, o Ministro Marco Aurélio afirmou

que “está em jogo o direito da mulher de autodeterminar-se, de escolher, de agir de

acordo com a própria vontade [...]”, deste modo cabe “[…] à mulher, e não ao Estado,

sopesar valores e sentimentos de ordem estritamente privada [...]”.253 

O Ministro Joaquim Barbosa em seu voto, também expôs que “a procriação,

a gestação, enfim os direitos reprodutivos são componentes indissociáveis do direito

fundamental à liberdade e do princípio da autodeterminação pessoal [...]”.254 No acórdão

decorrente do julgamento sobre a inconstitucionalidade da lei que autoriza a pesquisa

com células-tronco embrionárias, mais precisamente em sua ementa, destaca-se que a

decisão por uma descendência é fruto de um tipo de autonomia de vontade individual

na qual a Constituição rotula como planejamento familiar,  tendo sua fundamentação

baseada no princípio da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável,

sendo  este  último  princípio  traduzido  na  projeção  da  prole  em  número  que  seja

compatível  com as  efetivas  possibilidades  materiais  e  também das disponibilidades

físicas e amorosas dos pais.255

Com isso, é necessário que sejam respeitadas as escolhas que as pessoas

fazem para  si,  seja  com relação  aos  seus  bens  ou  interesses  existenciais,  pois  a

vontade  converte-se  no  principal  fomentador  do  livre  desenvolvimento  da

personalidade, limitado apenas pela própria dignidade humana e a intangibilidade de

seu núcleo essencial. O princípio da dignidade humana proporciona assim a incidência

da autonomia  privada sobre as questões existenciais  e  também funciona como um

limitador  dessa  autonomia,  de  acordo  com  as  circunstâncias  do  caso  concreto.256

Constata-se portanto a existência de uma proximidade entre a autonomia e a liberdade,

253  BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54 -
Distrito  Federal.  Mostra-se  inconstitucional  interpretação  de  a  interrupção  da  gravidez  de  feto
anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. p. 36.

254  Idem, ibidem. p. 150.
255  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 - Distrito

Federal.  Impugnação  em  bloco  do  art.  5a  da  lei  nº  11.105,  de  24  de  março  de  2005  (lei  de
biossegurança) . Pesquisas com células tronco embrionárias. Inexistência de violação do direito à
vida. p. 186-187.

256  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada
e dignidade humana, p. 209.
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sempre tendo as duas fundamentadas e balizadas pelo princípio da dignidade humana.

A liberdade enquanto um direito fundamental veio garantida expressamente

na Constituição Federal de 1988.257 De acordo com Pontes de Miranda “à base de todo

direito de liberdade está a personalidade”. A liberdade de negociar não é considerada

um direito da personalidade, pois essa liberdade, atrelada aos negócios jurídicos, “é

apenas  o  que  o  direito  deixa,  dentro  de  si  mesmo,  à  autonomia  da  vontade”,

diferentemente do que ocorre com a liberdade de ir e vir, a de pensar, entre outras que

são  caracterizadas  como  direitos  da  personalidade.258 Então,  a  liberdade  deve  ser

entendida como o poder de autodeterminação que a pessoa exerce sobre si mesma,

regulamentando seu corpo, pensamentos, comportamentos e vontades, determinando

quais valores são válidos para si.259

A pessoa,  para  que  possa  se  desenvolver  plenamente,  conforme  seus

interesses e opções, deve ter garantido o seu direito à liberdade, já que é este direito

que proporciona o desenvolvimento da personalidade. Contudo, deve-se atentar para o

fato do termo liberdade se manifestar sobre as mais diversas formas, como liberdade

de dispor do próprio corpo, de ir e vir, sexual, de decisão, entre tantas outras. Algumas

dessas manifestações da liberdade encontram-se tipificadas no ordenamento jurídico,

mas outras não contam com a mesma sorte. Contudo, isso não impede que a tutela

geral de liberdade existente em nosso ordenamento jurídico vá além das que estão

prescritas.260 O art. 5º, caput da Constituição261 cita o direito à liberdade sem especificar

expressamente qual o seu âmbito de proteção, permitindo a dedução da existência de

um direito geral, englobando todos os comportamentos humanos. Desta maneira, para

Daniel Sarmento, é possível considerar a existência de um direito geral de liberdade na

257  Art. 5º, caput, CF/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

258  MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, p. 30-32.
259  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada

e dignidade humana, p. 210.
260  Idem, ibidem. p. 211.
261  Art. 5º, caput, CF/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
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ordem jurídica brasileira.262

Portanto,  a  liberdade  considerada  em abstrato  traz  em si  “a  capacidade

potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta”. Deve-se atentar

para a intrínseca ligação existente entre as noções de liberdade e dignidade, pois o

reconhecimento e a garantia de direitos da liberdade constituem as principais, embora

não as únicas, exigências do princípio da dignidade da pessoa humana. 263 Os direitos

sexuais  e  reprodutivos  devem  ter  sua  esfera  de  atuação  livre  das  interferências

estatais, sendo dada aos indivíduos a liberdade de decidir o que é melhor para os seus

projetos existenciais. Estes direitos também considerados direitos da personalidade e

que integram a essência do indivíduo, para alcançarem a sua plenitude, necessitam

desse  poder  de  autodeterminação,  pois  os  indivíduos  só  se  sentirão  plenamente

realizados quando conseguirem decidir livremente os melhores caminhos para o seu

desenvolvimento pessoal.

4.2.1 O CASO ESPECÍFICO DA CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO

A lei do planejamento familiar expõe em seu art. 10º264 as situações em que é

possível a realização da cirurgia de esterilização voluntária, mas apenas uma dessas

situações é o foco deste trabalho, a do inciso I, no qual vem expressamente informando

que homens e mulheres com capacidade civil plena só poderão submeter-se à cirurgia

de esterilização quando possuírem mais de vinte e cinco anos ou com idade inferior à

citada anteriormente, desde que possua dois ou mais filhos vivos. 

A esterilização é um método contraceptivo com praticamente cem por cento

262  SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, p. 161.
263  SARLET, Ingo Wolfgang et  al.  (Org.).  Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do direito e

direito constitucional, p. 23.
264  Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:I - em homens e

mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com
dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da
vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de
regulação  da  fecundidade,  incluindo  aconselhamento  por  equipe  multidisciplinar,  visando
desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e
assinado por dois médicos.
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de eficácia. É considerado um método definitivo, porque a reversão é complicadíssima

e, geralmente, não traz resultados satisfatórios. As mulheres têm a concepção de que a

cirurgia é o meio mais eficaz e seguro para limitar o número de filhos, passando assim

a ser vista como uma solução para diversos problemas de seu cotidiano, como uma

gestação indesejada, além do fato de não ter a preocupação com a realização de uma

contracepção  cotidiana,  como  ocorre  com  a  pílula  anticoncepcional.  Deve-se

acrescentar ainda na maioria dos casos a luta solitária contra a concepção, já que a

participação dos homens nesse processo é mínima, e deve-se atentar para o fato de a

cirurgia promover o encerramento da vida reprodutiva, mas não a sexual.265

A valorização do ser  humano como fim e não como meio para o Direito,

principalmente com a introdução do princípio da dignidade humana nas Constituições

dos Estados Sociais, proporcionou o surgimento de uma tutela que engloba as mais

diversas manifestações da personalidade humana,  mas ao mesmo tempo criou  um

espaço em que o indivíduo possa exercer a sua liberdade de escolha, decidindo o que

considera  o  melhor  para  si,  sem a intervenção estatal  ou  de  terceiros.  Os  direitos

sexuais  e  reprodutivos  representam  uma  dessas  manifestações  da  personalidade,

também considerados como direitos  fundamentais,  o  que garante  o  tratamento dos

indivíduos como valor intrínseco e dotados de autonomia.266

A  autonomia  “corresponde  ao  núcleo  essencial  da  liberdade  individual,

protegida  pelo  princípio  da  dignidade  humana”.  Essa  expressão,  que  provém  da

autodeterminação dos indivíduos,  abrange os direitos das pessoas de realizar  suas

escolhas existenciais básicas e as próprias decisões morais no sentido de quais rumos

seguir  na  vida.  Deste  modo,  homem  e  mulher  possuem  um  espaço  legítimo  de

privacidade em que é possível viver seus valores, interesses e desejos. Dentro desse

espaço, o indivíduo não deve sofrer interferências do Estado ou da sociedade, a não

ser que as ações do indivíduo violem o núcleo essencial  da dignidade humana. Os

265  MARCOLINO, Clarice;  SCHOR, Néia.  Trajetória  da Mulher  em Direção à Esterilização Cirúrgica
Feminina: Um Estudo Fenomenológico. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum., São Paulo, 5 (1/2), p. 78 –
87. 1995. p. 79.

266  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 - Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade
da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro
trimestre. p. 7.
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direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no caso da mulher, incluem o “direito de

toda mulher decidir sobre se e quando deseja ter filhos, sem discriminação, coerção e

violência, bem como de obter o maior grau possível de saúde sexual e reprodutiva”.267

Para  o  Ministro  do  STF,  Luís  Roberto  Barroso,  no  seu  voto  dado  no

julgamento  do  Habeas  Corpus  124.306  –  RJ,  no  caso  das  mulheres,  “um aspecto

central de sua autonomia é o poder de controlar o próprio corpo e de tomar as decisões

a  ele  relacionadas,  inclusive  a  de  cessar  ou  não  uma gravidez”.268 Nesse  julgado,

apesar de não representar, ainda, um entendimento do plenário, restou manifestada a

opinião segundo a qual o aborto, realizado nos três primeiros meses de gestação, não

seria  uma  conduta  típica.  Os  direitos  sexuais  e  reprodutivos  da  mulher  seriam

desproporcionalmente limitados,  entenderam os ministros,  pela imposição estatal  de

manutenção de uma gestação indesejada. Pelos termos do julgado, os tipos penais

ligados ao aborto não deveriam incidir nessas situações, independentemente da idade

da mulher que tenha cometido o aborto. Se a corte suprema do Brasil considera que a

mulher, exercendo a sua autonomia, pode decidir livremente sobre cessar ou não uma

gravidez durante os três primeiros meses de gestação (e não ser criminalizada por este

ato),  é de se imaginar que,  como exercício  do mesmo poder de autodeterminação,

mulheres e homens possam decidir se querem ou não ter filhos – e quais métodos

utilizar para o atingimento desse desiderato, incluindo assim a opção pela cirurgia de

esterilização, seja qual for a idade ou o número de filhos de cada um. 

A opção pelo método de contracepção citado anteriormente deve observar

requisitos que são imprescindíveis para a autorização de sua realização, sendo eles a

necessidade do consentimento livre e esclarecido da pessoa que quer se submeter à

intervenção cirúrgica e a revogabilidade da decisão a qualquer tempo, desde que a

revogação seja concedida até o momento anterior  à  realização do procedimento.  A

permissão para a realização da cirurgia de esterilização voluntária a partir dos dezoito

anos deverá abranger apenas as situações em que os procedimentos sejam custeados

267  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 - Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade
da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro
trimestre. p. 9-10.

268  Idem, ibidem. p. 9.
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exclusivamente  pelo  interessado.  Nessa  condição,  a  dificuldade  de  reversão  das

cirurgias  não  será  um problema no futuro,  pois,  caso queiram ter  filhos  em algum

momento  da  vida,  essas  pessoas  poderão  valer-se  dos  diversos  métodos

disponibilizados pela ciência para alcançar seu objetivo, como a fertilização  in  vitro.

Ademais,  o  fato  de  a  própria  pessoa  ter  desembolsado  os  valores  da  operação

reforçará a sua consciência sobre as consequências do ato, o que impedirá qualquer

pretensão ulterior, dirigida ao Estado, no sentido de custear uma reversão da cirurgia ou

uma fecundação por meios alternativos. Salvaguardam-se, com isso, os cofres públicos

e a autodeterminação individual num ponto satisfatório e proporcional para todos os

envolvidos.

A solução deve enfrentar solução diversa, porém, caso o procedimento seja

custeado pelo erário. O financiamento público do procedimento pode ensejar alegações

de coação ou, pelo menos, de consentimento mal formado a respeito do ato. Para evitar

um novo custo mais elevado com a reversão da cirurgia ou com soluções alternativas

relacionadas à fertilização humana, os critérios existentes devem continuar como estão

na  lei  do  planejamento  familiar.  Naturalmente,  as  pessoas  devem continuar  com a

possibilidade de recurso a outros meios contraceptivos até o momento em que possam

recorrer  à  cirurgia  de  esterilização,  sendo-lhes  sempre  franqueado  o  máximo  de

informações a respeito de cada um deles. Excepcionalmente, se os outros meios forem,

no caso concreto, proscritos para o par, poder-se-ia solicitar uma autorização para a

realização  da  cirurgia  de  esterilização.  Uma  vez  mais,  a  preocupação  é  com  a

composição mais justa dos interesses particulares e públicos relevantes.

Deve-se  ter  consciência  dos  diversos  benefícios  que  esta  medida  pode

trazer, tanto para os indivíduos que desejam se submeter a este tipo de procedimento,

evitando uma gravidez indesejada (e consequentemente um aborto, pois há sinais de

sua  descriminalização  pelo  STF,  pelo  menos  para  os  primeiros  três  meses  de

gestação), trazendo perigos ainda maiores para as mulheres, tanto no que se refere a

sua saúde física, quanto psicológica. Pode-se destacar, ainda, o fato de as mulheres

poderem se tornar protagonistas de sua própria história sexual e reprodutiva, que ainda

hoje é cercada de tabus e preconceitos. 
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Pelo exposto, uma interpretação conforme a Constituição do art. 10º, inc. I,

da Lei de planejamento familiar levaria a uma inconstitucionalidade da norma, segundo

a qual a cirurgia é proibida para as pessoas plenamente capazes, que custeiem seus

procedimentos, por representar uma violação aos direitos sexuais e reprodutivos dos

indivíduos.  Corolário  do  entendimento  defendido  é  a  possibilidade  de  controle  da

constitucionalidade  do  dispositivo,  seja  pelo  controle  difuso,  seja  pelo  controle

concentrado de constitucionalidade disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão do princípio  da  dignidade humana na Constituição Federal  de

1988 proporcionou uma ampliação na tutela dos direitos da personalidade nas últimas

décadas,  principalmente  através da jurisprudência.  Antes,  o  conceito  de  direitos  da

personalidade abrangia apenas alguns prolongamentos da personalidade, como nome,

honra e integridade física, mas com o desenvolvimento da sociedade e as constantes

mudanças em suas relações, novas extensões da personalidade vão necessitando de

tutela, ocasionando uma ampliação dos bens que integram esta categoria. Muito se tem

discutido sobre a possibilidade de disposição desses bens. Alguns doutrinadores são

contra essa perspectiva, enquanto outros defendem a sua viabilidade. 

Pela defesa da disponibilidade desses direitos, argumenta-se que essa tutela

deve  ser  a  mais  ampla  e  variada  possível,  já  que  a  personalidade  humana  é

manifestada através de inúmeros aspectos, e essa tutela não deve se restringir apenas

ao dever de proteção, mas também faculdades e poderes, ou seja, defender o direito de

exercício.  Esse  exercício,  que  inclui  a  disponibilidade  de  alguns  direitos  da

personalidade é  imprescindível  para  que o  indivíduo  possa  desenvolver-se  em sua

plenitude, pois alguns desses direitos só produzem seus efeitos quando o indivíduo,

através  de  sua  autonomia,  decide  exercê-los  ou  não.  Assim,  os  direitos  sexuais  e

reprodutivos, para serem exercidos de forma plena, devem contar com seu titular livre

de qualquer tipo de coação, seja social ou originada do ordenamento jurídico.

Deste modo é possível observar que o Estado pode agir de forma a proteger

os  direitos  dos  indivíduos  não  somente  contra  as  ameaças  que  advém do  próprio

Estado ou dos particulares, mas também quando a liberdade de exercício ou autonomia

possa promover qualquer tipo de violação à sua própria dignidade. Complementar a

esse dever de proteção, existe o da promoção destes mesmos direitos pelo Estado. O

princípio da dignidade da pessoa humana traz em seu conteúdo a característica da

promoção  de  uma  tutela  geral  do  ser  humano  e  de  sua  personalidade,  incluindo

também  a  sua  liberdade  de  desenvolvimento,  alcançada  no  momento  em  que  o

indivíduo possa decidir  quais opções são as melhores para o seu desenvolvimento
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pessoal. Os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte da essência do ser humano, e a

liberdade  de  decidir  se  se  quer  exercê-los  ou  não  deve  partir  do  indivíduo,  sendo

respeitadas suas escolhas, desde que essas escolhas não ofendam o núcleo essencial

de sua própria dignidade.

 Os direitos sexuais e reprodutivos englobados pelo direito ao planejamento

familiar incluem a escolha de ter ou não filhos e de qual o método a ser utilizado para

se alcançar esse objetivo. O princípio da dignidade humana garante essa liberdade de

escolha a todos os indivíduos,  com exceção daqueles que,  por  algum motivo  mais

específico,  encontram-se  em  estado  de  vulnerabilidade.  Aqueles  que  não  se

enquadram nesse estado,  possuem a liberdade de exercê-los do modo que melhor

satisfaça às suas aspirações pessoais.

Deste modo, é possível que o particular tenha reconhecidamente um poder

de  disposição  de  suas  posições  jurídicas  tuteladas  por  normas  de  direitos

fundamentais, estando esse poder baseado na titularidade deste direito. Contudo, deve-

se atentar para o fato de ele não ser absoluto e nem repercutir de forma indistinta sobre

quaisquer das posições e independente de sua respectiva natureza. Portanto, a plena

realização de um direito fundamental da personalidade inclui a possibilidade do titular

de  dispor  dele,  mas,  para  que  isso  ocorra,  o  ato  de  disposição  deve  ter  como

pressuposto o consentimento livre e esclarecido do titular do direito, bem como a sua

revogabilidade a qualquer tempo. 

Deste  modo,  com  a  possibilidade  de  disponibilidade  relativa  dos  direitos

fundamentais  da  personalidade,  sendo  possível  até  a  sua  renúncia,  a  opção  pelo

método de contracepção da cirurgia de esterilização pode ser permitida a partir dos

dezoito  anos,  devendo abranger  apenas as situações em que o paciente custeia  o

procedimento. Nos casos das pessoas que se submeteram a este tipo de intervenção e

utilizaram seus próprios recursos, na hipótese de sentirem o desejo de ter filhos em

algum momento de sua vida, poderão valer-se dos diversos métodos disponibilizados

pela  ciência  para  alcançar  seu  objetivo,  como  a  fertilização  in  vitro.  A respeito  do

tratamento custeado com dinheiro público, devem-se manter os mesmos requisitos que

a lei do planejamento familiar exige, pois é o dinheiro público que estará em jogo, sem
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contar com a possibilidade do surgimento de diversas ações judiciais visando a obrigar

o  SUS a  realizar  as  cirurgias  de  reversão  em caso  arrependimento,  gerando  mais

gastos para um sistema público de saúde que se encontra em um estado deplorável.

Deve-se ater também para as benesses sociais obtidas através da permissão para a

realização  da  cirurgia,  principalmente  no  tocante  a  gravidez  indesejada  e

consequentemente na realização de abortos, evitando assim mortes e problemas de

saúde para as mulheres que não desejam ter filhos.
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