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ASPECTOS JURÍDICOS DA ESTERILIZAÇÃO HUMANA VOLUNTÁRIA 

 

Matheus Santos Bosso 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo abordar os aspectos jurídicos da esterilização humana 

voluntária e explicar que ela pode ser tanto uma forma contraceptiva quanto de planejamento 

familiar. Para tanto, será apresentada, em um primeiro momento, a evolução história da 

posição política que os países adotaram com relação ao tema, bem como a mudança que se 

teve a respeito de sua aceitação ao longo do tempo, de acordo com as Nações Unidas. Ainda, 

a discussão deste artigo tratará dos critérios que possibilitam uma pessoa optar 

voluntariamente pela esterilização e suas devidas restrições. Por fim, serão apresentados os 

motivos pelos quais as pessoas podem escolher a esterilização voluntária, a fim de confirmar 

o objetivo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Esterilização. Humana. Voluntária.  

 

 

LEGAL ASPECTS OF VOLUNTARY HUMAN STERILIZATION 

 

Matheus Santos Bosso 

 

ABSTRACT 

This article aims to address the legal aspects of voluntary human sterilization and explain that it 

can be both a form of contraception and a type of family planning. Firstly, this study will present 

the historical evolution of the politcal position taken by some countries in relation to this matter 

as well as its changes along the years according to the United Nations. The article will also 

address the criteria for making the sterilization possible for a person to be a volunteer and the 

restrictions within this situation. Finally, the study will present the reasons why almost every 

person could be subjecting themselves to do such procedures, in order to confirm its primary 

aim. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Constituição (1988) reconheceu, há pouco tempo, a necessidade do planejamento 

familiar e com isso liberou a possibilidade da esterilização artificial humana voluntária, 

conforme artigo 226, § 7º, como uma forma de se estabelecer esse planejamento familiar. De 

acordo com o que foi determinado, é dever do estado prestar todo o suporte possível e 

devidamente regulamentar essas possibilidades. Essa mudança quanto ao reconhecimento do 

planejamento familiar não foi simples visto que também trouxe mudança no próprio 

significado de família como um todo, uma vez que nessa determinação da lei não se pode 

mais admitir a ideia da família somente para fins reprodutivos, mas sim como a plena busca 

pela felicidade. 

Visando regulamentar o direito do planejamento familiar, foi criada a Lei 9263/96. Em 

seu Art. 10, incisos I e II, ela dá maior ênfase ao tema quando discorre sobre a necessidade de 

capacidade civil penal para execução da esterilização.  Dentre alguns requisitos presentes no 

primeiro inciso estão: ter vinte e cinco anos ou ter dois filhos vivos; ser observado por 

sessenta dias dentre a manifestação da vontade e a cirurgia; e, durante esse tempo de 

observação, ser aconselhado por uma equipe multidisciplinar na tentativa de convencer a 

pessoa a desistir desse procedimento. Já o segundo inciso discorre sobre a possibilidade da 

esterilização ser liberada em casos de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 

concepto, sendo necessária a assinatura de dois médicos como testemunhas. 

O reconhecimento da vontade, feito pela pessoa que deseja fazer a esterilização 

voluntária, deve ser feito também por escrito, por meio de um registro o qual afirma o desejo 

de se fazer a cirurgia de plena e livre vontade. Esse documento deve conter, ainda, todas as 

informações acerca dos riscos da cirurgia, da possibilidade de reversão, os efeitos colaterais e 

as opções de contracepções reversíveis que existem, além da possibilidade de aconselhamento 

por equipe de multidisciplinar com a tentativa de desencorajar a pessoa a realizar de fato a 

cirurgia.  

Outras questões determinadas por essa lei podem ser mais problematizadas. Em seu 

§5º do Art. 10, dispõe acerca do consentimento do cônjuge para a realização da esterilização 

artificial, caso a pessoa seja casada. Essa determinação pode gerar um debate amplo acerca do 

controle do corpo da própria pessoa e sobre a própria constitucionalidade deste. Ainda, 

conforme a lei, em seu o Art. 15, é possível fazer a cirurgia de esterilização em incapaz, ou 

em pessoas que estejam sobre influência de algo, apenas com autorização judicial.  
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Frente a essas determinações estabelecidas pela lei, e também algumas incertezas que 

serão discutidas mais adiante, que esse trabalho se propõe analisar e discorrer acerca das 

condições para se realizar a esterilização humana artificial de forma voluntária. Para tanto, o 

segundo capítulo irá tratar da evolução histórica do tema de forma breve. Mais a frente, será 

apresentada uma compreensão geral do que seria a esterilização artificial humana. Logo em 

seguida, serão discutidas as devidas condições necessárias por lei para realizar a esterilização 

artificial e a posição médica atual a respeito do tema. E, em um último momento, serão 

discutidos os motivos da pessoa para solicitar a cirurgia e o próprio direito dela em realizar tal 

procedimento. 

 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Em toda a história humana tivemos muitos contos e folclores que incluíam deuses. 

Algumas vinganças, que foram replicadas pelas gerações, mesmo quando não praticadas, 

representavam uma cultura possível. Um exemplo disso seria a corte chinesa e os eunucos, 

servos da corte que eram principalmente escolhidos para lidar com as concubinas do 

imperador e da imperatriz. Para isso, eram feitos procedimentos de mutilação de suas 

genitálias masculinas, a fim de que não se pudesse ter dúvida sobre a linhagem imperial. 

Acerca disso Doran (2010) é bem claro: 

Apesar das evidências do emprego de eunucos na China durante um período 

de mais de 3.000 anos, durante mais de vinte e cinco dinastias, sua reputação 

na história chinesa e a literatura não foram positivas. Ao longo da história 

chinesa, a mitologia em torno os eunucos têm poucos elogios. Eles foram 

vistos como objetos de piedade e desprezo, culpado de ser ganancioso, 

temperamental e covarde e, como as mulheres, incapaz de disciplina ou 

autocontenção (Louie 1991: 176). Os historiadores chineses atribuíram a sua 

perniciosa influenciam o declínio e queda das dinastias, bem como inúmeros 

exemplos de excesso, decadência e corrupção no tribunal. No pensamento 

chinês sobre o assunto, os eunucos nunca foram considerados mais do que 

um mal necessário. (DORAN, 2010, p. 1) 

 

Entretanto, por maior que seja o histórico das mutilações de genitais da história, a 

primeira operação de fato aceita atualmente ocorreu somente em 1881, como apresentado a 

seguir.  

Pode-se dizer que a primeira operação de laqueadura da história se deu em 

1881, quando o médico Luwdgren, durante uma Cesária, fez o ligamento da 

tuba da gestante. A partir de 1910 o cirurgião Madlener passou a 

desenvolver a técnica com muito sucesso. A vasectomia, por seu turno, foi 
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realizada pela primeira vez nos idos de 1889 pelo Dr. Harry Sharp. Sem ter 

suporte legal nenhum, ele iniciou a técnica em jovens do Reformatório do 

Estado de Indiana, EUA. Destaca-se que tais cirurgias até então eram 

realizadas com finalidade eugênica, punitiva ou terapêutica. (HENTZ, 2005, 

s. p.) 

 

Após esses acontecimentos, houve a primeira normalização da esterilização no Estado 

de Indiana, em 1907, nos Estados Unidos, permitindo a esterilização caso a pessoa tivesse 

algum histórico de crime sexual ou doenças hereditárias. Esses mesmos motivos foram 

adotados até 1934 por outros 26 estados e em1981 quase todos os estados dos Estados Unidos 

já aceitavam que a esterilização ocorresse dessa forma.  

Entretanto, na Europa, foi somente em 1929 que surgiu alguma legislação prevendo a 

possibilidade de esterilização por motivos eugênicos, primeiramente presentes na Suíça, 

Dinamarca e Suécia, e se espalhando aos poucos para os outros estados. Em 1933 a Alemanha 

passou a aceitar esse procedimento, sendo especialmente dura durante a época para que se 

pudesse manter a “pureza” da raça ariana.  

Com o passar do tempo, a esterilização não seria mais com o objetivo de reprimir o 

povo ou como punição por alguma ação, mas sim como uma forma de contracepção e 

planejamento familiar e como um controle da pessoa sobre o seu próprio corpo. Alguns 

estados, por algum tempo, ainda a utilizaram como repreensão por motivos eugênicos e para 

controle populacional, que após a década de 70 passou a ser enxergada como algo positivo. 

Hentz (2005) comenta sobre:  

Diante do exposto, é autorizado concluir que, com o passar dos anos, a 

esterilização teve seu enfoque mudado. Não se fala mais hoje em dia em 

esterilização com objetivos eugênicos ou punitivos, mas sim em esterilização 

com fins terapêuticos e contraceptivos. É de conhecimento geral que a 

esterilização voluntária é o método de contracepção mais utilizado do 

mundo, sendo certo que muitos países já adaptaram suas legislações nesse 

sentido, tendo em vista considerá-la como um direito do indivíduo ao 

próprio corpo. (HENTZ, 2005, s. p.) 

 

Hoje em dia os estados estão se utilizando justamente dessa visão considerada positiva 

da esterilização voluntária, demonstrando as devidas vantagens para tal, com a finalidade de 

controlar a natalidade e proporcionar para as famílias um planejamento familiar mais 

concreto, pois acreditam que a população, ao ter conhecimento e informação, vai tomar as 

devidas providências e se cuidar, assim como informa o relatório da conferência internacional 

sobre população e desenvolvimento das Nações Unidas, em seu parágrafo 7.12: 

O objetivo de programas de planejamento familiar deve ser o de capacitar 

casais e indivíduos a decidir livre e responsavelmente sobre o número e o 
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espaçamento de seus filhos e a ter a informação e os meios de assim o fazer 

e assegurar opções conscientes e tornar disponível toda uma série de 

métodos eficientes e seguros. O sucesso de programas de educação da 

população e de planejamento familiar, numa variedade de circunstâncias 

demonstra que o indivíduo informado pode agir e agirá, em toda parte, com 

responsabilidade, de acordo com as suas próprias necessidades e das 

necessidades de sua família e da comunidade. [...] (CAIRO, 1994, p. 64) 

 

Essas mudanças de posição ocorreram em todo mundo assim como no Brasil. Camila 

Ferraro Bastos (2015) reconhece também a PAISM dos anos 70 como tal: 

Desde os anos 70, o governo passou a implementar os mais diversos 

programas com a finalidade de promoção da saúde e de informações para o 

planejamento familiar, a exemplo do PAISM – Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher em 1983. (BASTOS, 2015, p. 45) 

 

Essa atividade veio tanto para desvincular o planejamento familiar de um formato 

coercitivo quanto reconhecer e tutelar os direitos sexuais. Infelizmente esse programa não 

teve muito sucesso e, depois dele, em 2007, foi lançada a Política Nacional de Planejamento 

Familiar, e em 2008 o Programa Saúde na Escola que inclusive, sobre esse último, Bastos 

(2015) explana que:  

Em 2008, o Ministério criou o Programa Saúde na Escola (PSE), com o 

objetivo de alcançar os adolescentes, disseminando nas escolas o 

conhecimento sobre gravidez e formas de preveni-la, reduzindo, por 

conseguinte, os índices de gestação entre jovens. (BASTOS, 2015, p. 46) 

 

Sobre esse tema, ainda, o relatório da conferência internacional sobre população e 

desenvolvimento das Nações Unidas, em seu parágrafo 7.13, contribui muito para uma melhor 

compreensão do estado histórico no mundo: 

Nas últimas três décadas, a crescente disponibilidade de métodos mais 

seguros de anticoncepção moderna, embora ainda inadequados sob alguns 

aspectos, tem permitido maiores oportunidades de escolha individual e de 

tomada responsável de decisões em matérias de reprodução em grande parte 

do mundo. Atualmente, cerca de 55 por cento de casais em regiões em 

desenvolvimento usam algum método de planejamento familiar. Esse 

número representa um aumento de quase cinco vezes a partir da década dos 

60. Programas de planejamento familiar têm contribuído consideravelmente 

para o declínio nas taxas médias de fecundidade em países em 

desenvolvimento, de seis a sete filhos por mulher, na década de 1960, para 

cerca de três ou quatro atualmente. [...] (CAIRO, 1994, p. 65) 

 

No Brasil, por outro lado, a legislação pátria anteriormente proibia de forma expressa 

a esterilização e, portanto, ela apenas foi possível com a vinda da nova constituição que, em 

seu Art. 226, parágrafo §7º, permitiu o planejamento familiar por meio de cirurgia, sendo 

posteriormente regulamentada pela Lei 9263/96.  
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3 ASPECTOS GERAIS  

 

Primeiramente é importante compreender o que seria a esterilização e, nesse sentido, 

Maluf (2020, s.p.) afirma que “A esterilização em seres humanos pode ser entendida como 

qualquer intervenção através da qual uma pessoa torna-se incapaz de procriar, de modo 

definitivo e irreversível”. 

Apesar de ser reconhecido como irreversível, esse procedimento é, na realidade, 

dificilmente reversível e não há impossibilidade real, assim como a vasectomia que é 

dificilmente reversível, ou seja, ainda é possível. 

Maluf (2020), em seu livro Curso de Bioética e Biodireito, diferenciou a razão pela 

qual a pessoa passaria pela esterilização voluntária entre indireta e a direta. A forma indireta 

se refere ao uso da cirurgia para salvar a vida da pessoa caso ela esteja sofrendo um risco 

imediato ou de longo prazo e que, por consequência, seria necessária a esterilização, como o 

caso das mulheres que têm cisto no ovário e precisam retirá-lo. Já a forma direta se refere à 

intenção de passar pela cirurgia com a finalidade da esterilização.  

Considerando essas duas definições, a autora acaba descrevendo a esterilização como:  

Assim, a esterilização pode ser entendida como o ato de tornar infértil, 

infecundo, improdutivo, visando a saúde da mãe, do feto, da família ou da 

coletividade. Nos seres humanos, a esterilização consiste no ato de empregar 

técnicas especiais, cirúrgicas ou não, no homem e na mulher, para impedir a 

fecundação. (MALUF, 2020, s.p.) 

 

A normativa atual também contempla a possibilidade de a mulher realizar a 

esterilização quando se trata de um risco futuro à saúde dela ou do feto, sendo necessário, 

nesse caso, o testemunho comprovado por um relatório escrito e assinado por dois médicos, 

conforme Art. 10, inciso II da Lei 9263/96. 

É importante enfatizar, ainda, que os absolutamente incapazes somente podem ser 

submetidos à esterilização por meio da autorização judicial, de acordo com o artigo 10, 

parágrafo § 6º, da Lei 9263/96. Nessas situações, segundo o Art. 15, inciso IV, em caso de 

descumprimento, os implicados estão sujeitos à reclusão com pena máxima de 10 anos e 7 

meses. 

Apesar de também existir a possibilidade da esterilização por motivo eugênico - 

aquela com a tentativa de impedir a reprodução de pessoas com problemas genéticos e/ou 

para punir aqueles que cometeram crimes sexuais - e a possibilidade da esterilização por erro 

médico, estes não serão temas abordados na discussão em questão. 
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Em relação à esterilização voluntária, tema aqui abordado, Fábio Coelho (2012) 

afirma: 

A esterilização voluntária é uma forma de exercer o direito sobre o corpo. A 

ordem jurídica reconhece como legítimo o interesse de a pessoa tratar 

separadamente, em seu corpo, duas dimensões da função sexual: a 

reprodução da espécie e o prazer; especificamente, o interesse de tratar 

separadamente essas dimensões com o objetivo de neutralizar a primeira e 

otimizar a outra. Quem deseja usufruir o prazer sexual sem correr o risco de 

procriar pode submeter-se a procedimentos cirúrgicos de esterilização. São 

admitidas a vasectomia, para os homens, e a laqueadura tubária, para as 

mulheres, bem assim qualquer outro método que venha a ser cientificamente 

desenvolvido. (COELHO, 2012, p. 188) 

 

Além do descrito por Coelho (2012) sobre a esterilização voluntária, é importante 

pontuar, também, que esse procedimento é uma forma de se manifestar e utilizar o direito 

negativo de procriação e o direito de planejamento familiar entre os cônjuges.  

 

4 DAS CONDIÇÕES PARA A ESTERILIZAÇÃO 

 

Apesar do Art. 226, parágrafo §7º, da Constituição Federal ter aberto a possibilidade 

para o planejamento familiar e para as pessoas terem a liberdade negativa de procriação, ele 

foi devidamente regulamentado através da lei 9263/96, trazendo as devidas condições para 

que isso possa ocorrer. Entretanto, além de considerar as condições normativas para tal, 

também seria importante olhar devidamente para o dilema médico, como será discutido nos 

tópicos a seguir.  

 

4.1 CONDIÇÕES NORMATIVAS 

 

As condições para que seja realizada a esterilização voluntária se encontram no Art. 10 

da lei 9263/96. Este artigo coloca como primeira condição para a esterilização ter 25 anos ou 

ter dois filhos. Caso atendam a essas condições iniciais, após manifestar o desejo de fazer a 

cirurgia, o sujeito deve aguardar no mínimo 60 dias até a operação. Durante esse tempo ele 

será acompanhado por profissionais que terão a finalidade de desencorajar essa pessoa a 

realizar esse procedimento.  

O segundo inciso dessa lei apresenta, também, outra possibilidade para se realizar a 

cirurgia, que seria nos casos de risco de vida, tais como cisto no útero ou qualquer outro tipo 

de complicação que se possa ter e que colocaria a vida da pessoa ou do feto em risco.  
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Apesar desses dois tipos de esterilização serem aceitos pela nossa legislação pátria, ela 

reconhece como procedimento obrigatório a expressa manifestação da vontade por escrito e a 

punho, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia e efeitos colaterais, seguida pela a 

dificuldade de reversão da cirurgia e outras formas de concepção existentes, a fim de se 

assegurar o conhecimento dessas informações. Ainda, a pessoa que fará o procedimento não 

pode apresentar algum tipo de alteração na capacidade de discernimento no momento de 

manifestação dessa vontade, tais como demasiado emocional, drogas, embriaguez ou algum 

tipo de problema mental, seja temporário ou permanente.  

O parágrafo §5º, do Art. 10, da lei 9263/96, afirma, ainda, que, caso a pessoa que 

queira passar pela esterilização esteja casada, em sociedade conjugal, ela deve ter o 

consentimento expresso do parceiro (a). Essa determinação da lei criou um debate acerca da 

constitucionalidade desta, o que deu fruto ao ADI 5097. Quem defende a 

inconstitucionalidade deste parágrafo argumenta que a escolha deveria ser “livre”, enfatizando 

o fato de que, por mais que esteja em uma união estável, a opção acerca do corpo de uma 

pessoa deve depender apenas dele(a). Janaína Paschoal comenta sobre o assunto em: 

Ora seja homem, seja mulher, para que uma pessoa capaz se esterilize 

haveria de bastar que estivesse bem esclarecida e informada acerca das 

consequências do procedimento, dos riscos da intervenção, das dificuldades 

de reversão. Uma vez tomada a decisão, salvo restrições médica, nenhuma 

outra pessoa poderia interferir. Até se compreende que o legislador tenha 

pretendido, condicionando a realização do procedimento à autorização do 

cônjuge, preservar a transparência e a tomada de decisão conjunta, no âmbito 

familiar. No entanto, por mais louvável que seja o intuito, cabe aos casais 

decidirem como organizarão suas próprias vidas e cada indivíduo, 

autonomamente, escolher quais assuntos serão compartilhados com seu par. 

Com todo respeito, na eventualidade de uma esterilização feita, sem o 

consentimento do cônjuge, vir a causar problemas familiares, compete 

aquele núcleo, e somente a ele, dirimir esses conflitos. Afinal, muitas outras 

situações geram dissabores entre os casais, e o Estado não intervém, e não 

deve intervir, para solucioná-los. (PASCHOAL, 2014, s.p.)
1
 

 

Além disso, sobre as determinações dessa lei, é vedada pelo parágrafo §2º do Art. 10 a 

esterilização durante o período de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.  

O parágrafo §4º do Art. 10 da lei 9263/96 permite apenas como métodos 

contraceptivos a laqueadura tubária, a vasectomia, ou outros métodos cientificamente aceitos, 

                                                           
1
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5097. 

PASCHOAL, Janaína Conceição. Opinião apresentada para instruir a ação inicial. Rel. Min. Celso de Mello. Em 

trâmite pelo Supremo Tribunal Federal. Petição Inicial em 13 mar. 2014. Disponível em:  

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4542708>. Acesso em: 02 nov. 2020. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4542708
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dentre eles são proibidos a histerectomia, a ooforectomia e a cirurgia de esterilização em 

pessoas absolutamente incapazes sem autorização judicial, por determinação do parágrafo §6º 

do Art. 10 da lei 9263/96.  

Além de todas as informações acima, deve ser observado, ainda, que todas as 

esterilizações cirúrgicas devem ser notificadas ao Sistema Único de Saúde, sistema esse que 

deve cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizam ações e pesquisas 

na área do planejamento familiar, segundo o Art. 11 e 14. 

É proibido, igualmente, a indução ou o incitamento individual ou coletivo para se 

realizar a esterilização cirúrgica ou mesmo exigir atestado de esterilização ou de teste de 

gravidez para qualquer finalidade mediante o Art. 12 e 13 da lei 9263/96. 

 

4.2 DO DILEMA MÉDICO 

 

Com todas essas mudanças, quem teve que se adequar rapidamente tanto em seus 

métodos quanto em meio a seus dilemas morais foram, sem sombra de dúvidas, os médicos e 

as instituições que liberadas para atuar com a esterilização voluntária com as devidas 

restrições impostas pela regulamentação da lei 9263/96. 

Somente com o Art. 226, parágrafo §7º, da Constituição Federal de 1988, é que se 

possibilitou a cirurgia de esterilização voluntária, antes disso essa cirurgia poderia ocorrer 

apenas mediante risco de vida da mãe ou do feto, e em caso de infração, naquela época, seria 

considerado crime de lesão corporal à ofensa de integridade física ou à saúde dessa pessoa por 

conta do Art. 129 do Código Penal.  

Essa proposta de se realizar a cirurgia de esterilização voluntária teria sido levantada 

como antiética também pelo Conselho de Medicina de São Paulo em seu parecer 20.613/94, 

como apresentado a seguir.  

A prática da esterilização cirúrgica, sem que haja finalidade terapêutica, 

como método contraceptivo, frente às disposições contidas no Código Penal 

Brasileiro é, então, considerada ilícita, passível de punição. Dessa forma, 

considerando que o Código de Ética Médica faz remissão à legislação 

específica sobre o assunto, concluímos que a prática de esterilização 

cirúrgica também é considerada antiética. (BRASIL, 1994, s.p.)  

 

A mudança de tal concepção aconteceu somente com a lei 9263/96, a qual permitiu a 

realização da cirurgia de esterilização de forma voluntária desde que fossem cumpridos os 

critérios descritos no Art. 10 e seguintes, caso contrário, tal ato se configuraria como crime, 

podendo pegar pena de reclusão ou detenção, conforme artigos Art. 15 ao 22 da mesma lei. 
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Acerca desse assunto Hentz (2005) explica de forma didática que:  

Assim, o profissional que realiza esterilização cirúrgica sem observar as 

regras legais pratica crime, podendo sujeitar-se a prisão de dois a oito anos, 

além de multa. As penas são aumentadas de um terço, entre outras hipóteses, 

se a esterilização ocorrer durante os períodos de parto ou aborto -- exceto 

nos casos de risco de vida -- ou se houver indicação de cesárea 

exclusivamente para fins de esterilização. (HENTZ, 2005, s.p.) 

 

É importante para médico sempre se manter atento a todas as condições de trabalho 

nessa questão, inclusive a do parágrafo §1º do Art. 10, da lei 9263/96, visto que sem o 

documento comprovando a expressa vontade da pessoa em realizar a cirurgia e verificando 

que ela está ciente de todos os riscos, da dificuldade de reversão e dos efeitos colaterais desse 

procedimento, pode ser considerado que o paciente foi induzido pelo próprio médico, como 

previsto no Art. 17 de mesma lei, podendo ser submetido à reclusão de um ano a dois anos ao 

exercer a profissão.  

Segundo o Art. 16, o médico, caso não notifique à autoridade sanitária as cirurgias de 

esterilização que realizar, pode pegar de seis meses a dois anos de reclusão e multa. Quanto a 

isso Hentz (2005) ainda complementa: 

É considerado coautor ou partícipe desses crimes, sujeitando-se às mesmas 

penas, os gestores e responsáveis por instituições que permitam a prática dos 

atos ilícitos. Também há sanções administrativas para as hipóteses de 

violação da legislação. Agentes médicos e administradores das instituições 

públicas podem perder os seus cargos. O hospital ou a maternidade, se 

particular, sujeita-se a ser multado, sofrer suspensão de suas atividades ou 

até mesmo descredenciamento, ficando impedido de estabelecer convênios 

com órgãos públicos ou deles receber subvenção. Além disso, tanto os 

agentes quanto as instituições a que pertençam -- públicas ou privadas -- são 

responsáveis pela reparação civil dos danos morais e materiais decorrentes 

de esterilização efetuada em desacordo com a lei. (HENTZ, 2005, s. p.) 

 

Portanto, ao realizar a cirurgia de esterilização é importante que o médico observe 

todas as condições estabelecidas na lei 9263/96 para que não seja punido ou que a instituição 

não seja suspensa de suas atividades. 

 

 

5 DOS MOTIVOS DA ESTERILIZAÇÃO 

 

Ao conseguir passar pelos requisitos dispostos nos incisos do Art. 10 da Lei 9263/96, a 

pessoa estaria teoricamente livre para escolher se está disposto a ter filhos ou não e esta 

https://jus.com.br/tudo/prisao
https://jus.com.br/tudo/penas
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escolha pode acabar sendo desgastante por muitas razões: pessoais ou ainda outras, de origem 

social ou econômica, razões essas que serão abordadas a seguir.  

 

5.1 DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O planejamento familiar próprio pode vir a ser uma razão suficiente para um casal se 

submeter à esterilização artificial, em face do que essas pessoas estariam se propondo no 

longo prazo para ter ou não filhos biológicos. Essas as ações, para que consigam atingir a 

felicidade em sua forma mais completa, tanto como família quanto como pessoas fato, 

somente podem ser feitas por conta do Art. 226, parágrafo §7º, da Constituição Federal, o 

qual permitiu que essas pessoas tivessem essa liberdade de escolha e esse controle de seus 

destinos.  

 

5.2 DO MOTIVO ECONÔMICO-SOCIAL 

 

A busca pela esterilização voluntária pode ir além dos motivos mais simples, como a 

satisfação pessoal. Por vezes, o estado econômico que essas pessoas se encontram pode 

determinar algumas decisões, assim elas acabariam se colocando nessa posição de escolher 

não ter filhos. 

Engana-se o sujeito que ao ler que o motivo econômico-social estaria naturalmente 

apontando para a classe menos favorecida de forma indireta, esse fator também aponta para as 

famílias de classes superiores que, por vezes, encontram-se em obrigações que são 

completamente incompatíveis com as necessidades de um filho, o qual demanda uma criação 

adequada e a falta de tempo dos pretensos pais pode impossibilitar isso.  

 

5.3 LIBERDADE NEGATIVA DE PROCRIAÇÃO 

 

A liberdade negativa de procriação vem da liberdade que a pessoa teria de não ter 

filhos, assim se torna uma opção dela a possibilidade se sujeitar de forma voluntária a cirurgia 

de esterilização. Diante desse cenário a Constituição Federal, em seu Art. 226, parágrafo §7º, 

veio para expandir essa liberdade que anteriormente estaria restrita aos métodos 

contraceptivos. 
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A vontade de uma pessoa em não querer ter filhos poderia advir de diversos eventos 

que uma pessoa teve, não apenas por motivos econômico-sociais, mas também pela própria 

pessoa não se sentir disposta a se ver como pai ou mãe de uma criança, por satisfação pessoal. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do breve histórico mundial da esterilização, foi possível obter o conhecimento a 

respeito da existência dos eunucos na corte chinesa até o modo como foi tratada a 

esterilização humana nos tempos modernos, chegando ao Brasil, momento em que se 

consegue observar que, com a nova constituição, em seu Art. 226, parágrafo §7º, houve a 

liberação desse procedimento de forma mais ampla. 

Por mais que a liberação somente tivesse ocorrido em 1988, nos anos 70 já se existia 

programas brasileiros, como o PAISM, preocupados com a questão do planejamento familiar, 

o que seria uma sombra do que é encontrado na legislação atual. 

Entretanto, por mais que exista a possibilidade, atualmente, de passar pela cirurgia de 

alguma forma, essa liberdade não é incondicionada, muito pelo contrário, foram estabelecidos 

padrões rígidos que possam ser exigidos aos pacientes ao longo dos procedimentos e, talvez 

até mais rígidos, aos médicos, que podem cumprir pena de reclusão ou detenção caso 

descumpram as condições ou regras encontradas na lei 9263/96. 

Por fim, foram apresentadas as motivações que fazem com que as pessoas se sujeitem 

a esse procedimento. Essas podem abarcar, portanto, motivos econômicos ou simplesmente 

motivos de satisfação pessoal, como o caso de não querer ter filhos por livre e espontânea 

vontade, fazendo uso do direito negativo. Por mais que se possam enumerar algumas das 

motivações das pessoas, é inegável que os motivos podem ser muito mais profundos ou 

simples e, muitas vezes, desconhecidos, assim, como uma forma de “filtrar” as pessoas que 

podem se arrepender e conscientizá-las do procedimento antes de realizá-lo, é que se 

estabeleceu todo o processo da esterilização voluntária.  
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