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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 

 
RESUMO: A pesquisa que se pretende apresentar a este Congresso sob a forma de artigo 
científico tem por objeto a Lei Nacional nº 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar) e seu 
impacto, à luz da Constituição brasileira e da jurisprudência construída pelo Supremo Tribunal 
Federal, em direitos fundamentais exercidos majoritariamente por mulheres, ao impor idade 
mínima de 25 anos para a submissão da pessoa à esterilização voluntária, ou, como alternativa, 
a obrigação de ter dois filhos. Esse objeto abrange a exigência, pela lei, da aquiescência do 
cônjuge para a referida esterilização. A temática é relevante. Dados apresentados perante o 
Supremo Tribunal Federal demonstram que a Lei de Planejamento Familiar, e suas graves 
condicionantes, têm empurrado mulheres pobres e de menor grau de escolaridade para 
gravidezes sucessivas, privando-as do exercício de um direito reconhecido em muitas 
democracias constitucionais como inerente à autonomia da vontade individual, que, por sua 
vez, é elemento indissociável da dignidade da pessoa humana. Essa realidade, somada à forma 
com a qual o Brasil lida com a preservação de direitos cujo gozo é majoritariamente feminino, 
também desperta interesse acadêmico. A relevância da temática é, pois, prática, teórica e 
marcadamente social. O artigo trabalhará com uma revisão de literatura relativa ao tema 
abordado, seguido de uma análise detalhada do arcabouço normativo presente no 
constitucionalismo brasileiro robustecido por um estudo de caso apreciado pelo Supremo 
Tribunal Federal no qual se permitiu a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias 
sob o fundamento da autonomia individual. A metodologia, portanto, combinará a revisão da 
literatura com forte abordagem voltada à dignidade da pessoa humana. Em razão da grande 
contribuição que deu com os conceitos de “capacidades” e “intitulamentos”, o artigo se valerá 
do marco teórico de Amartya Sen, especialmente em sua obra “A ideia de justiça”. Para o 
desenvolvimento do artigo foi suscitada a seguinte hipótese: A Lei de Planejamento Familiar 
no Brasil, quando aplicada, em razão das condições que requer, pode comprometer, à luz dos 
direitos humanos, a eficácia de direitos fundamentais previstos na Constituição do país, 
vulnerabilizando, com maior intensidade, mulheres, especialmente as que passam por maiores 
privações materiais. O objetivo é promover uma interpretação da Lei de Planejamento Familiar 
brasileira compatível com a evolução dos direitos fundamentais que o país tem experimentado, 
especialmente quanto a direitos das mulheres e, consequentemente, aos direitos humanos. 
Como resultado parcial, tem-se: O inciso I e o § 5º do art. 10, da Lei nº 9.263/1996, que impões 
graves condicionantes à esterilização voluntária, tais como a idade mínima de 25 anos ou ter 
dois filhos, ou, ainda, a aquiescência do cônjuge, contribuem para um quadro de violação a 
direitos constitucionais no Brasil além de intensificar o grau de perda de capacidades e 
intitulamentos (Amartya Sen) de mulheres em situação de privação material. Outro resultado 
parcial é o de que a Lei de Planejamento Familiar talvez enfraqueça avanços normativos 



promovidos em proveito da dignidade da pessoa humana compreendida especialmente como 
autonomia da vontade individual e, no caso, como liberdade sexual. 
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