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RESUMO 

 

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil e nascimento indesejado : 

prejuízos reparáveis. 307 p. Tese (doutorado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O presente trabalho aborda o tema da responsabilidade civil pelo nascimento 

indesejado no Direito Brasileiro. Trata-se de um conflito que emerge nos casos 

em que a falha de um método contraceptivo redunda no nascimento de uma 

criança, contra a vontade de seus genitores. 

A primeira parte do trabalho é dedicada ao fato gerador da responsabilidade 

nessa espécie de litígio, a saber, a culpa médica e o defeito do produto ou serviço 

de contracepção. Os métodos anticoncepcionais são agrupados em duas 

categorias: de um lado, os métodos cirúrgicos de esterilização, que envolvem a 

prestação de um serviço médico; e, de outro, os métodos que empregam 

dispositivos anticoncepcionais fabricados industrialmente, isto é, os produtos 

contraceptivos.  

A segunda parte do trabalho discorre sobre as implicações éticas da reparação 

do nascimento indesejado. De fato, a indenização fundada no nascimento de um 

filho traz à tona uma série de considerações relativas à dignidade da criança e 

ao valor das relações parentais. O trabalho procura apontar em que medida o 

nascimento de uma criança pode ser interpretado como um prejuízo legítimo 

experimentado por seus pais. Conclui-se que a reparação integral do nascimento 

indesejado é necessária para a afirmação da autonomia reprodutiva das vítimas 

de contraceptivos defeituosos. A análise das soluções controversas adotadas no 

Reino Unido e na França – onde os tribunais afirmaram que apenas o 

nascimento de uma criança deficiente pode ser considerado um prejuízo 

reparável – revela que o direito dos pais à reparação não pode ser subordinado 

às condições de saúde da criança nascida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade civil – Nascimento indesejado – 

Contraceptivos – Cirurgias de esterilização – Responsabilidade civil do médico 

– Responsabilidade civil do fornecedor – Erro médico –  Produto defeituoso –

Wrongful birth – Wrongful life – Wrongful conception.  



 

 

RÉSUMÉ 

 

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilité civile et naissance non désirée : 

préjudices réparables. 307 p. Thèse (doctorat) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

La présente recherche porte sur le sujet de la réparation de la naissance non 

désirée en Droit Brésilien. Il s’agit d’un conflit qui émerge dans les cas où l’échec 

du moyen de contraception entraîne la naissance d’un enfant, au mépris de la 

volonté de ses parents. 

La première partie de la thèse s'adresse au fait générateur de responsabilité dans 

cette espèce de conflit, à savoir, la faute médicale et le défaut du produit ou du 

service de contraception. On regroupe les moyens de contraception en deux 

espèces : d’un côté, les stérilisations à visée contraceptive, qui concernent la 

prestation d’un service médical. De l’autre, les moyens de contraception qui 

emploient des produits contraceptifs.  

La deuxième partie de la recherche s’interroge sur les implications éthiques de 

la réparation de la naissance non désirée. En fait, l’indemnisation fondée sur 

naissance d’un fils suscite une série de questions concernant la dignité de 

l’enfant et la valeur des relations parentales. On essaie de montrer dans quelle 

mesure la naissance d’un enfant peut représenter un préjudice légitime 

expérimenté par ses parents. La recherche débouche sur la conclusion que la 

réparation intégrale de la naissance non désirée est nécessaire pour l’affirmation 

de l’autonomie reproductive des victimes de contraceptifs défectueux. L’analyse 

des solutions controversés adoptées en Droit Français et Anglais – où les 

tribunaux ont affirmé que seulement la naissance non désirée d’un enfant 

handicapé donne lieu à réparation – révèle que le droit des parents à la réparation 

ne peut être conditionné à l’état de santé de son enfant. 

 

MOTS-CLES : Responsabilité civil – Naissance non désirée – Moyen de 

contraception – Stérilisation à visée contraceptive – Responsabilité médicale – 

Responsabilité du producteur – Faute médicale – Produit défectueux – Wrongful 

birth – Wrongful life – Wrongful conception.  



 

 

ABSTRACT 

 

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Tort law and wrongful conception : recoverable 

damages. 307 p. Thesis (PhD) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2016. 

 

This thesis is an inquiry into wrongful conception claims under Brazilian Tort Law. 

This type of lawsuit arises out of cases involving failure of contraceptive methods, 

causing the birth of a child against the parent’s desire. 

The first part of the thesis addresses the basis of liability in wrongful conception 

claims, namely, medical malpractice and defect of products or services. 

Contraceptive methods are grouped into two categories: on one side, surgical 

methods of sterilization, that rely upon the supply of medical services; on the 

other, contraception methods that employ manufactured devices, that is, 

contraceptive products. 

The second part of the thesis discusses the ethical implications of awarding 

damages in wrongful conception claims. Compensation based on the birth of a 

child raises a series of issues concerning the child's dignity and the value of 

parental relationships. It is argued that full compensation is necessary in order to 

reaffirm the reproductive autonomy of the victims of defective contraceptive 

methods. The analysis of controversial solutions adopted in United Kingdom and 

France – where courts have stated that only the birth of a disabled child is a 

recoverable damage – leads to the conclusion that the chilld’s health condition 

cannot be a requirement for his parents’ right to compensation. 

 

KEYWORDS: Tort Law – Unwanted birth – Contraceptives – Surgical sterilization 

– Medical liability – Product liability – Medical malpractice –  Defective products 

– Wrongful birth – Wrongful life – Wrongful conception.  
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Introdução1 

 

1. Sob a perspectiva da responsabilidade civil, o nascimento de um filho, 

ocorrido em razão da falha de um método contraceptivo, constitui um dano 

experimentado por seus pais? Em caso afirmativo, a reparação deverá abranger quais 

valores? Os danos morais? Os gastos incorridos pelos pais a contragosto com a 

educação e o sustento do filho? Nos últimos 50 anos, essas questões embaraçosas 

se tornaram frequentes nos tribunais de todo o mundo. De fato, a partir da década 

1960, vários países derrubaram as barreiras legais – e morais – que impediam a 

comercialização de contraceptivos, de modo que, hoje, um típico cidadão tem ao seu 

alcance uma gama de métodos para controlar suas funções reprodutivas, que incluem 

as pílulas hormonais, as cirurgias de esterilização, os preservativos e, em muitos 

países, o aborto voluntário. Se essas técnicas de controle falharem e os pais 

resolverem propor uma ação em face dos responsáveis pelo nascimento indesejado, 

caberá aos juízes responder a cada uma das indagações acima. E as respostas 

avançadas pelos tribunais ao redor do globo têm sido fundamentalmente distintas. 

No Brasil, o entendimento favorável à indenização tem prevalecido no Superior 

Tribunal de Justiça, que, por diversas vezes, reconheceu que os pais, vítimas de 

métodos contraceptivos defeituosos, fazem jus à reparação pelo nascimento 

indesejado2. E a corte não impôs – ao menos, não expressamente3 – qualquer 

                                                           
1 As datas mencionadas nos acórdãos citados ao longo deste trabalho dizem respeito ao dia do 
julgamento. As traduções de textos estrangeiros são livres, salvo menção em contrário. 
2 STJ, AgRg no Resp 1.192.792/PR, 3ª Turma, 20.09.2012; AgRg no AI 1.157.605/SP, 3ª Turma, 
03.08.2010; Reso 1.096.325/SP, 3ª Turma, 09.12.2008, C.E.P. RUSYK, O ‘caso das pílulas de farinha’ 
como exemplo da construção jurisprudencial de um ‘direito de danos’ e da violação da liberdade positiva 
como ‘dano à pessoa’. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (orgs.). O Superior Tribunal de Justiça e 
a reconstrução do direito privado. São Paulo: RT, 2011, p. 273; Resp 866.636/SP, 3ª Turma, 
29.11.2007; Resp 918.257/SP, 3ª Turma, 03.05.2007. 
3 Há diversos julgados nos quais o STJ afirmou, categoricamente, que a falha de contraceptivos dá 
ensejo à reparação dos danos morais (cf. nota supra). Não há, contudo, precedentes tão claros no que 
diz respeito à reparação dos danos materiais nesse tipo de situação. Vale ressaltar que o STJ confirmou 
muitas decisões de segundo grau que haviam condenado os responsáveis a reparar tanto os danos 
morais, quanto materiais, o que de certo modo indica que a corte superior é favorável à reparação 
desse prejuízo. Algumas decisões do STJ, inclusive, mencionam a reparação dos danos materiais (cf. 
AgRg no Resp 1.192.792/PR, 3ª Turma, 20.09.2012; Resp 1.120.746/SC, 3ª Turma, 17.02.2011). Mas 
o tema ainda não foi apreciado diretamente pelo tribunal: cf. Resp 1.096.325/SP, 3ª Turma, 09.12.2008, 
SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados: comparação 
jurídica e recentes desenvolvimentos jurisprudenciais. In: MADALENO, Rolf; BARBOSA, Eduardo (coords.). 
Responsabilidade civil no direito de família. São Paulo: Atlas, 2015, p. 395. 
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restrição quanto às espécies de prejuízos reparáveis, ainda que alguns tribunais 

estaduais neguem indenização aos gastos de sustento da criança4 e outros, com 

menos frequência, afirmem que o nascimento de um filho não é causa de dano moral5.  

2. Mas a reparação do nascimento indesejado nem sempre é acolhida com 

tanto entusiasmo em outros países. No Reino Unido, por exemplo, a jurisprudência 

limitou drasticamente os prejuízos reparáveis em casos de falha de contraceptivos. O 

entendimento foi consolidado no precedente McFarlane v. Tayside Health Board, de 

20006, no qual a Câmara dos Lordes afirmou que o casal, que concebeu seu quinto 

filho após uma vasectomia mal realizada7, não teria direito à reparação dos custos 

incorridos com o sustento da criança. Segundo o tribunal, os responsáveis pelo erro 

médico estariam obrigados apenas a indenizar a mulher pelas dores e sofrimentos 

que ela experimentou em decorrência da gestação involuntária8. 

O entendimento seria abrandado nas hipóteses envolvendo o nascimento de 

crianças deficientes. De fato, no precedente Parkinson v. St. James & Seacroft 

University Hospital N.H.S. Trust, proferido um ano mais tarde, a Corte de Apelação 

daquele mesmo país concluiu que o limite à indenização estabelecido em McFarlane 

não se aplica aos casos em que a criança não planejada sofre de doença congênita, 

hipótese na qual os pais têm direito à indenização dos custos de sustento “desde que 

limitados aos gastos extras associados à deficiência da criança”9. 

                                                           
4 TJRS, Apel 70042848481, 5ª C.Civ., 20.07.2011; Apel 70041661133, 5ª C.Civ., 20.04.2011; Apel 
70037676434, 9ª C.Civ., 02.03.2011; TJSP, Apel 142.114.4/1, 9ª C.Priv., 20.05.2004; Apel 269.592.4/8, 
9ª C.Priv. 05.08.2002; TJGO, Apel 182105-35.2004.8.09.0112, 3ª C.Civ., 30.11.2010. 
5 TJSP, Apel 209.736-4/7, 9ª C.Priv. 03.06.2008; Apel 443.672-4/1-00, 9ª C.Priv., 27.03.2007; TJMG, 
Apel 1.0431.06.030997-5/001, 11ª C.Civ., 09.04.2008; TJPR, Apel 112.552-2, 4ª C.Civ., 03.04.2002. 
Nesse mesmo sentido: STJ, Resp 883.612/ES, 4ª Turma, 08.09.2009. 
6 McFarlane v. Tayside Health Board [2000] 2 AC 599. A jurisprudência britânica sobre a reparação do 
nascimento indesejado era até então vacilante. Em Udale v. Bloomsbury Area Health Authority [1983], 
2 All ER 522, o pedido reparatório formulado pelos pais, vítimas de uma esterilização mal realizada, foi 
rejeitado sob o argumento de que “a vinda de uma criança ao mundo [...] é uma bênção e uma ocasião 
para regozijar-se”. Mas esse precedente foi revertido em Thake v. Maurice [1986] QB 644 e em Emeh 
v. Kensington, Chelsea and Westminster Area Health Authority [1985] QB 1012, nos quais as cortes se 
mostraram favoráveis à reparação. Para um apanhado sobre a jurisprudência britânica, cf. PRIAULX, 
Nicolette. The harm paradox: tort law and the unwanted child in an era of choice. Londres: Routledge-
Cavendish, 2007. 
7 No caso, a equipe médica informou o paciente, erroneamente, que o espermograma realizado após 
a vasectomia havia comprovado o sucesso da operação, o que fez com que ele retomasse suas 
atividades sexuais normalmente. Para uma análise desse tipo de erro na etapa pós-operatória de 
vasectomias, cf. infra, pp. 53-54, n° 68. 
8 A decisão foi confirmada mais recentemente, em Rees v. Darlington Memorial Hospital [2003] UKHL 
52 (HL). 
9 Parkinson v. St James & Seacroft University Hospital N.H.S. Trust [2001] EWCA Civ 530. 
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3. Esse raciocínio foi levado ao extremo na França, onde tanto o Conselho 

de Estado, em 198210, quanto a Corte de Cassação, em 199111, recusaram qualquer 

reparação, moral ou material, à paciente impedida de consumar um aborto legal por 

causa de um erro médico. Nos dizeres da Corte de Cassação, a existência de um filho 

“não pode, em si, constituir para a mãe um prejuízo juridicamente reparável”12.  

Contudo, o Conselho de Estado posteriormente reconheceu, no julgado 

Quarez, que a frustração do aborto pode sim ensejar um prejuízo reparável para os 

pais, se a intervenção abortiva em questão visava evitar o nascimento de uma criança 

com deficiência13. No caso, um erro de diagnóstico cometido durante exames pré-

natais impossibilitou que os genitores tomassem conhecimento da trissomia 21 

(síndrome de Down) que acometia o feto, privando-os, assim, da possibilidade de 

interromper a gestação. 

A Corte de Cassação foi ainda mais longe nesse tipo de conflito e admitiu, no 

controverso acórdão Perruche, que o próprio filho deficiente pode demandar 

reparação pelos gastos decorrentes de sua doença, em face dos profissionais que 

impediram sua mãe de realizar seu aborto14. Vale notar que o precedente tomava o 

contrapé de decisões proferidas por tribunais de outros países, como Portugal15 e 

                                                           
10 CE, 2 julho 1982, n° 23141, D. 1984, p. 425, nota J-B. D’Onorio, IR 21, obs. Moderne e Bon, Gaz. 
Pal. 1983, p. 193, obs. Moderne, AJDA 1983, p. 206. 
11 Civ. 1ª, 25 junho 1991, n° 89-18617, Bull.  civ. I, n° 213, D. 1991, p. 566, nota P. le Tourneau, JCP 
1992, II, 21784, nota Barbieri, RTD Civ. 1991, p. 753, obs. P. Jourdain, R. Peteffi da Silva. Novos 
direitos, reparação dos pais pelo nascimento de filhos indesejados e a tutela do ‘direito de nascer’: um 
diálogo com o ordenamento francês. In: SILVA, Reinaldo Pereira (coord.). Novos direitos: conquistas 
e desafios. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 186-190. 
12 Idem. 
13 CE, 14 fev. 1997, Rec. 44, RFD adm. 1997, p. 379, conc. V. Pécrese, nota B. Mathieu, JCP 1997, II, 
22828, nota J. Moreau, LPA 28 março 1997, p. 23, nota S. Alloiteau. 
14 Assem. Plén., 17 nov. 2000, D. 2001, p. 332, nota D. MAZEAUD, p. 336, nota P. JOURDAIN, p. 442, nota 
L. AYNÈS, p. 1889, nota P. Kayser, JCP 2000, I, 279, nota G. MÉMETEAU, II, 10438, nota F. CHABAS, 
conc. J. SAINTE-ROSE, rel. P. SARGOS, 2267, nota F. TERRÉ, JCP 2001, I, 286, nota G. VINEY, RTD Civ. 
2001, p. 77, nota B. Markesinis, p. 285, nota M. FABRE-MAGAN, LPA 8 dez. 2000, n° 245, nota M. GOBERT, 
Defrénois 2001, p. 262, nota J-L. AUBERT. 
15 Supr. Trib. Just., 9 junho 2001, conhecido como o caso do menino André Filipe, no qual os pais de 
uma criança nascida com má-formações nas pernas e na mão direita pretendiam, na qualidade de 
representantes legais de seu filho, indenização pelos danos sofridos por este em decorrência dos erros 
de diagnóstico que levaram à não detecção da doença e, consequentemente, impediram os genitores 
de recorrer a um aborto, V. Cardoso CORREIA. Wrongful life action – Comentário ao acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2001. Lex Medicinae: Revista Portuguesa de Direito 
da Saúde. ano 1, n° 2, 2004, p. 125; PINTO, Paulo Mota. Indemnização em caso de ‘nascimento 
indevido’ e de ‘vida indevida’ (‘wrongfulbirth’ e ‘wrongful life’). Lex Medicinae: Revista Portuguesa de 
Direito da Saúde. ano 4, n° 7, 2007, pp. 11-12; MONTEIRO, António Pinto. Direito a não-nascer?. 
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. v. 10, n. 19, 2007, pp. 327-328; CORDEIRO, 
António de Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral – pessoas. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2007. vol. I, t. III, p. 329-331, n° 103. O entendimento da corte portuguesa foi posteriormente 
confirmado no julgado Supr. Trib. Just., 17 jan. 2013. 
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Reino Unido16, que expressamente rejeitaram pedidos reparatórios formulados pela 

própria criança. 

O julgado Perruche provocou grande comoção em meio à sociedade francesa, 

que acusou a Corte de Cassação de ter afirmado que a não-existência seria preferível 

à vida com deficiência, instituído um “direito de não nascer” em favor da criança 

deficiente. A polêmica redundou na aprovação de uma lei que expressamente proibiu 

que qualquer pessoa demandasse reparação fundada em seu próprio nascimento, 

bem como limitou a indenização devida aos pais nos casos em que a deficiência de 

seu filho não foi identificada durante a gravidez, ao assentar que os gastos 

decorrentes da doença da criança não seriam mais reparáveis. Como resultado, é 

possível afirmar que a responsabilidade civil pelo nascimento indesejado tem hoje 

uma abrangência muito restrita no Direito Francês, limitando-se aos danos morais 

experimentados pelos genitores. 

4. A questão é mais tormentosa nos Estados Unidos, onde o mosaico de 

jurisdições estaduais inviabiliza qualquer conclusão categórica sobre a existência ou 

sobre a extensão do direito à reparação pelo nascimento indesejado naquele país; 

uma indefinição que é agravada pelo fato de que a terminologia adotada no Direito 

Americano não é uniforme17. Com efeito, os autores e tribunais costumam classificar 

esse tipo de ação reparatória em três espécies distintas – wrongful conception, 

wrongful birth e wrongful life – mas essas expressões nem sempre são utilizadas com 

o mesmo significado18. 

A despeito das ambiguidades, é possível afirmar que, em geral19, a expressão 

wrongful conception é utilizada para designar as ações reparatórias em que os pais 

se queixam da falha do método contraceptivo empregado por eles, redundando no 

nascimento indesejado de um filho saudável. Em seu turno, a expressão wrongful birth 

                                                           
16 McKay v. Essex Area Health Authority [1982] 1 QB 1166. 
17 Rafael Peteffi da SILVA, Responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados: comparação 
jurídica e recentes desenvolvimentos jurisprudenciais, op. cit., pp. 381-382. 
18 Para uma sistematização desses usos, cf. Kathleen A. MAHONEY. Malpractice claims resulting from 
negligent preconception genetic testing: do these claims present a strain of wrongful birth or wrongful 
conception, and does the categorization even matter? Suffolk University Law Review, vol. 39, p. 773, 
2006; STRASSER, Mark. Yes, Virginia, there can be wrongful life: on consistency, public policy, and the 
birth-related torts. The Georgetown Journal of Gender and the Law, vol. 4, p. 824-834, 2004; SILVA, 
Rafael Peteffi da. Wrongful conception, wrongful birth e wrongful life: indenização pelo nascimento de 
filhos indesejados e os recentes posicionamentos da jurisprudência brasileira. Âmbito Jurídico. n° 95, 
2011. 
19 HARRIS, Cailin. Statutory prohibitions on wrongful birth claims & their dangerous effects on parents. 
Boston College Journal of Law & Social Justice, vol. 34, n° 2, p. 368-369, 2014. 
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diz respeito às ações ajuizadas pelos pais em razão da falha de procedimentos 

especificamente destinados a impedir o nascimento de uma criança com deficiência, 

como testes de compatibilidade genética do casal ou exames pré-natais, que dariam 

aos genitores a oportunidade de evitar a concepção do feto acometido pela doença, 

ou interromper sua gestação20. Nesses casos, a enfermidade é o elemento central do 

pedido reparatório dos pais, que se insurgem contra o nascimento do filho 

precisamente porque ele é portador da enfermidade. Wrongful life é a única dessas 

três expressões em torno da qual existe certo consenso21. Ela é utilizada para 

denominar as ações reparatórias ajuizadas pela própria criança deficiente, em 

decorrência da falha que impediu que sua mãe realizasse um aborto ou evitasse sua 

concepção22.  

Em todo caso, é interessante observar que a maioria dos tribunais americanos 

reconhece o direito dos pais à reparação nas hipóteses de falhas apresentadas por 

métodos contraceptivos, ainda que essa indenização nem sempre abranja todos os 

prejuízos materiais experimentados por eles23. Pelo menos metade dos estados 

                                                           
20 Há, contudo, autores e tribunais que utilizam a expressão wrongful birth de forma ampla, de modo a 
abranger toda e qualquer demanda formulada pelos pais em razão do nascimento indesejado, 
contrapondo-a apenas às ações reparatórias do tipo wrongful life, que seriam aquelas ajuizadas pela 
própria criança (MURTAUGH, Michael T. Wrongful birth: the courts' dilemma in determining a remedy for 
a ‘blessed event’. Pace Law Review, vol. 27, p. 241, 2007; HENSEL, Wendy. The disabling impact of 
wrongful birth and wrongful life actions. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol. 40, p. 
141, 2005.). Outras vezes, wrongful conception é utilizado para designar as ações fundadas na falha 
de métodos contraceptivos, ao passo que wrongful birth englobaria as ações fundadas na falha de 
procedimentos abortivos. Por fim, há aqueles que distinguem simplesmente os casos em que a criança 
nascida é saudável, designados como wrongful conception, reservando a expressão wrongful birth 
àqueles que envolvem o nascimento de crianças com deficiência (MEE, Jennifer. Wrongful conception: 
the emergence of a full recovery rule. Washington University Law Review, vol. 70, n° 3, p. 887, 1992). 
21 Cf. Rafael Peteffi da SILVA, Wrongful conception, wrongful birth e wrongful life: indenização pelo 
nascimento de filhos indesejados e os recentes posicionamentos da jurisprudência brasileira, op. cit. 
22 É preciso reconhecer que essa classificação possui falhas. Tomemos a hipótese em que os pais 
empregavam métodos contraceptivos por razões prosaicas, não ligadas ao risco de deficiência da prole. 
Se esse método falhar e o filho nascido, por qualquer razão, sofrer de doença congênita, o caso será 
classificado como wrongful birth ou wrongful conception? Outra lacuna dessa classificação diz respeito 
às hipóteses de falha de métodos abortivos que redundaram no nascimento de crianças saudáveis. Por 
fim, a classificação também não abarca os casos em que a própria criança requer reparação pelo 
nascimento indesejado, apesar de não ser deficiente, cf. Zepeda v. Zepeda 41 Ill. App. 2nd 240 (1963). 
Uma forma mais lógica de classificar essas ações seria adotar como critério o interesse sustentado 
pelos pais. De um lado, estariam as ações reparatórias fundadas na falha de métodos de controle de 
nascimentos – abortivos ou contraceptivos – em que os pais não desejavam ter filho algum, saudável 
ou não. Nesses casos, o interesse sustentado pelo pais era o de não ter filhos, de modo que a eventual 
deficiência da criança nascida é uma questão incidental. De outro, estariam as ações ajuizadas pelos 
pais em razão da falha de procedimentos, abortivos ou contraceptivos, especificamente destinados a 
impedir o nascimento de uma criança com deficiência. Nessas hipóteses, o interesse lesado diz respeito 
ao direito dos pais de optar por não ter um filho com deficiência. 
23 Rafael Peteffi da SILVA, Responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados: comparação 
jurídica e recentes desenvolvimentos jurisprudenciais, op. cit., p. 385. 
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concede reparação para os casos de wrongful birth, mas apenas três deles – 

Califórnia, New Jersey e Washington24 – reconhecem que as ações de wrongful life 

merecem compensação25. Por outro lado, têm se tornado cada vez mais comuns as 

leis estaduais que limitam ou mesmo excluem totalmente o direito à reparação pelo 

nascimento indesejado26. Doze estados já aprovaram textos legais impondo algum 

tipo de limite à reparação devida em casos de falha de métodos contraceptivos ou 

abortivos27. 

5. Não é surpreendente que as leis e os tribunais ao redor do mundo 

tenham firmado soluções distintas para o problema da responsabilidade pelo 

nascimento indesejado. Esse tipo de divergência é elementar em qualquer campo do 

Direito Comparado. O que de fato chama atenção com relação às ações reparatórias 

relativas à falha de métodos contraceptivos ou abortivos é que elas sempre vêm 

acompanhadas de forte polêmica. Seja qual for o entendimento adotado, as cortes 

são frequentemente acusadas de complacência para com uma das partes; ou de 

terem negligenciado interesses públicos ou privados relevantes. Por que razão, afinal, 

a reparação do nascimento indesejado nunca é vista como uma questão trivial? 

Uma primeira explicação para essa polêmica está no fato de que a 

responsabilidade pela falha de contraceptivos tangencia um assunto moralmente 

sensível, qual seja; o tema da sexualidade. Mesmo que os métodos contraceptivos 

sejam legalizados em muitos países, a verdade é que separação entre sexo e 

reprodução promovida por eles ainda provoca repulsa, por vezes velada ou mesmo 

inconsciente, em grande parte da sociedade. Como toda questão relativa à liberdade 

sexual, a utilização de anticoncepcionais envolve uma série de pré-concepções e 

moralismos enraizados; um tipo de tabu que repercute nas ações reparatórias e faz 

com que muitos operadores enxerguem a reivindicação dos usuários de 

contraceptivos como algo indecente.  

                                                           
24 Turpin v. Sortini 31 Cal. 3rd 220 (1982); Curlender v. Bio-Science Labs. 165 Cal. Rptr. 477 (1980); 
Procanik by Procanik v. Cillo 97 N.J. 339, 478 A. 2nd 755 (1984); Harbeson v. Parke-Davis Inc. 98 Wn.2nd 
460 (1983). 
25 Dados retirados de Wendy F. HENSEL, The disabling impact of wrongful birth and wrongful life actions, 
op. cit., pp. 151-154 e 160-162; Michael T. MURTAUGH, Wrongful birth: the courts' dilemma in determining 
a remedy for a ‘blessed event’, op. cit., p. 277-278. 
26 Cailin HARRIS, Statutory prohibitions on wrongful birth claims & their dangerous effects on parents, 
op. cit., pp. 377-383. 
27 A lista inclui Idaho, Indiana, Michigan, Arizona, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Dakota do 
Norte, Dakota do Sul, Utah e Pensilvânia. Cf. Wendy F. HENSEL, op. cit., p. 162 e Cailin HARRIS, op. cit., 
p. 367. 
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Mas, para além do pudor da sexualidade, a reparação da falha de 

contraceptivos enfrenta também outra barreira, desta vez de ordem jurídica. Existe, 

com efeito, um paradoxo inerente à responsabilidade civil pelo nascimento indesejado. 

A demanda reparatória dos pais é problemática na medida em que provoca uma 

contradição entre dois valores protegidos pelo Direito: a autonomia reprodutiva dos 

genitores e a dignidade de seu filho. 

6. Para entender melhor o problema, é preciso atentar ao papel 

fundamental exercido pela responsabilidade civil na afirmação de direitos subjetivos. 

Deixando de lado as diferentes teorias que surgiram sobre o assunto, o direito 

subjetivo pode ser conceituado como uma prerrogativa jurídica atribuída um a 

indivíduo para que ele possa satisfazer um de seus interesses, ou, na expressão 

clássica de Jhering28, como um “interesse juridicamente protegido”29. E há diversas 

maneiras pelas quais o ordenamento pode proteger um determinado interesse 

individual. A mais óbvia é conceder ao seu titular a faculdade de exigir diretamente o 

bem ou a prestação que satisfaz esse interesse. É o que ocorre com o direito de 

propriedade, que confere ao proprietário o poder de reivindicar a coisa de quem 

injustamente a possua ou detenha30; ou com a obrigação de dar coisa certa, que 

atualmente comporta tutela específica em favor do credor31. 

Contudo, em certas situações, a satisfação do interesse pela via direta mostra-

se impossível ou mesmo inconveniente. A ação reivindicatória, por exemplo, é 

absolutamente incapaz de favorecer o proprietário de um veículo destruído pela 

negligência alheia. Por outro lado, a consideração dos interesses de terceiros pode 

fazer com que não seja oportuno permitir que o credor obtenha a coisa que lhe fora 

prometida, caso este bem se encontre hoje nas mãos de um adquirente de boa-fé. 

Nesses casos, a única maneira de se proteger o interessado é mediante uma 

prestação em dinheiro, que seja capaz de compensar a perda e satisfazê-lo 

indiretamente. Essa prestação é o que se denomina indenização32. A 

                                                           
28 JHERING, Rudolf von. L’esprit du Droit Romain dans diverses phases de son développement. 
Tradução de O. Meulenaere. 2. ed. Paris: A. Marescq, 1880, pp. 315-326, n° 70 e 71. 
29 Para uma análise crítica da noção de direito subjetivo como um interesse juridicamente protegido, cf. 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral – relações e situações jurídicas. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. vol. III, pp. 47-87; DABIN, Jean. Le droit subjectif. Paris: Dalloz, 2008, pp. 55-80. 
30 Art. 1.228, caput, CC/2002. 
31 Art. 461 CPC/1973; art. 497 CPC/2015. 
32 Essa relação entre direito subjetivo (entitlement), propriedade e responsabilidade é explorada por 
Guido CALABRESI e Douglas MELAMED em seu clássico artigo Property Rules, Liability Rules, and 
Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review, vol. 85, n° 6, p. 1089, 1972. 
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responsabilidade civil é, sob essa perspectiva, uma forma subsidiária pela qual o 

ordenamento resguarda determinados interesses individuais e os assimila como 

direitos subjetivos. 

7. No caso específico da reparação pelo nascimento indesejado, o 

interesse protegido por meio da responsabilidade civil é a autonomia reprodutiva dos 

genitores. A autonomia reprodutiva nada mais é do que a faculdade, reconhecida a 

todo indivíduo, de decidir sobre suas próprias funções biológicas ligadas à procriação, 

escolhendo quantos filhos pretende ter e o momento em que deseja concebê-los. 

Usualmente, essa liberdade é tratada como uma questão ligada ao direito de família, 

sob a denominação de “direito ao planejamento familiar”. Mas a autonomia reprodutiva 

vem também ganhando espaço em meio a outras temáticas, sendo tratada, ora uma 

questão afeita ao direito à saúde, mais especificamente, à saúde reprodutiva; ora 

como um instrumento de promoção da igualdade entre gêneros ao lado dos demais 

direitos das mulheres; ou, por fim, como um meio para concretização do direito à 

liberdade sexual. 

Independentemente da abordagem que se escolha, é inegável que a autonomia 

reprodutiva é hoje um elemento da dignidade individual, reconhecido tanto pelos 

ordenamentos nacionais33, quanto no plano do Direito Internacional34. Dedicar-se à 

paternidade ou à maternidade exige empenho emocional e financeiro; uma opção de 

vida que deve ser tomada de forma livre pelos próprios genitores. 

8. Ora, não há dúvidas que a autonomia reprodutiva dos pais é atingida 

toda vez que, por erro médico ou defeito do produto contraceptivo, eles se tornam pais 

contra a sua vontade. E o desfecho natural desses incidentes seria o de reafirmar o 

direito violado das vítimas por meio da responsabilidade civil. A reparação do 

nascimento indesejado é uma medida que se impõe, pois não há outra forma de se 

proteger a autonomia reprodutiva das vítimas de contraceptivos defeituosos. O 

nascimento de um filho não é um evento que pode ser desfeito ou remediado 

                                                           
33 No Brasil, a autonomia reprodutiva – sob a denominação de “planejamento familiar” – encontra 
amparo, na Constituição Federal (art. 226, § 7º); na Lei do Planejamento Familiar (Lei nº 9.263/1996), 
no Código Civil (art. 1.565, § 2º) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 6º, 
III). 
34 Notadamente, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, de 1979 (art. 10, h; art. 12, item 1; e art. 14, item 2, b); na Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007 (art. 25, a); no Relatório da Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento do Cairo, de 1994 (Capítulo VII, sobre “Direitos de Reprodução e 
Saúde Reprodutiva”) e no relatório da Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial 
Sobre a Mulher de Pequim, de 1995 (item 94). 
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diretamente, restando apenas a opção de compensar as vítimas pelos efeitos dessa 

lesão. 

Há, no entanto, uma peculiaridade nesse tipo de litígio, que torna a solução 

reparatória menos evidente: o fato de que a lesão em questão é personificada. Algo 

que diferencia a violação da autonomia reprodutiva em relação às lesões a outros 

interesses é que ela provoca o surgimento de um ser humano portador de dignidade 

própria. O filho não planejado dá corpo à violação do direito de seus genitores; ele é 

a expressão material desse desrespeito.  

Isso faz com que o pedido de reparação dos pais seja por vezes interpretado 

como uma ofensa pessoal contra o filho, como se eles estivessem afirmando que a 

paternidade ou mesmo a vida da criança representam para eles um desvalor. Não por 

acaso, os tribunais dos Estados Unidos por vezes recusaram reparar esse tipo de 

incidente, sob o argumento de que o nascimento de um filho é sempre um “evento 

abençoado”35, que não poderia, portanto, ser considerado um prejuízo experimentado 

pelos pais36. Até mesmo a terminologia empregada pelas cortes americanas, 

“nascimento injusto” (wrongful birth), expressa certa perplexidade diante do pedido 

dos pais, contrastando-o com as ações de responsabilidade civil fundadas na “morte 

injusta” (wrongful death), ajuizadas pelos parentes de vítimas de acidentes fatais37. Se 

a morte de um ente próximo é uma das mais graves tragédias que podem recair sobre 

um indivíduo, como seria possível admitir que o seu oposto também seja reputado um 

injusto reparável?38  

Existe, por essa razão, uma dificuldade em se proteger a autonomia reprodutiva 

a posteriori, ou seja, após a ocorrência da lesão, por meio da responsabilidade civil. 

                                                           
35 Christensen v. Thornby, Minnesota Supr. Cor 255 N.W. 620 (1934); Rafael Peteffi da SILVA, Wrongful 
conception, wrongful birth e wrongful life: indenização pelo nascimento de filhos indesejados e os 
recentes posicionamentos da jurisprudência brasileira, op. cit; Michael T. MURTAUGH. Wrongful Birth: 
the courts' dilemma in determining a remedy for a ‘blessed event’, op. cit. Cf. também: Udale v. 
Bloomsbury Area Health Authority [1983], 2 All ER 522. 
36 Para uma crítica a esse argumento, cf. Rafael Peteffi da SILVA. Wrongful conception, wrongful birth e 
wrongful life: indenização pelo nascimento de filhos indesejados e os recentes posicionamentos da 
jurisprudência brasileira, op. cit. 
37 Paulo Mota PINTO, Indemnização em caso de ‘nascimento indevido’ e de ‘vida indevida’ 
(‘wrongfulbirth’ e ‘wrongful life’), op. cit., p., p. 6. 
38 Nesse mesmo sentido, a decisão proferida pela Corte de Apelação de Riom: “Considerando que, se 
a morte de uma pessoa com a qual ela possui relações de parentesco enseja para um ser humano um 
prejuízo moral para o qual as jurisdições admitem o surgimento de um direito à reparação, este prejuízo 
decorre necessariamente da presunção da aflição particularmente forte, da qual não se exige outra 
demonstração em especial; Considerando que do nascimento, evento exatamente contrário, não se 
pode presumir que provoque na mãe que trouxe a criança ao mundo uma profunda aflição cujo 
ressentimento se prolongará por muito tempo”; CA Riom, 6 julho 1989, D. 1990, 284, nota P. le 
TOURNEAU. 
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O nascimento do filho altera o conflito que até então envolvia apenas a dignidade e os 

direitos subjetivos dos pais. A afirmação da autonomia reprodutiva dos genitores 

passa a implicar a desautorização do ato que deu origem ao seu filho; ou, ao contrário, 

a afirmação da dignidade da criança privará os pais de qualquer remédio em face da 

lesão da sua autonomia reprodutiva39. 

9. O presente trabalho se propõe a analisar como esse dilema, que opõe a 

autonomia reprodutiva dos pais à dignidade dos filhos, é resolvido pela 

responsabilidade civil no Direito Brasileiro.  

Em certos aspectos, o estudo da reparação do nascimento indesejado é menos 

intrincado no Brasil do que em outros países. A principal razão para isso está no fato 

de que o aborto voluntário é criminalizado no Direito Brasileiro, o que exclui do 

espectro da responsabilidade o mais polêmico dos métodos de controle de 

nascimentos – e que mais frequentemente causa conflitos nos ordenamentos 

estrangeiros40. As hipóteses em que nossa legislação admite a realização do aborto, 

a saber, nos casos de risco à vida da gestante ou de estupro (art. 128 do Código 

Penal) e nos casos de anencefalia do feto (ADPF n° 54 do Supremo Tribunal 

Federal)41, se fundamentam muito mais nos sentimentos humanitários que emergem 

nessas situações extremas, não tendo, verdadeiramente, o propósito de promover a 

autonomia reprodutiva da mulher. Em todo caso, as ações reparatórias fundadas na 

ineficácia de procedimentos abortivos são extremamente raras nos tribunais42, de 

modo que a questão é praticamente irrelevante. 

                                                           
39 Para um enfoque nesse conflito, cf. MULTEDO, Renata Vilela. A responsabilidade civil por nascimento 
indesejado no direito brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 51, 2012, p. 91. 
40 Ressalte-se que este estudo não pretende tratar do tema da moralidade ou da legalidade do aborto, 
ainda que certas peculiaridades desse método de controle de nascimentos sejam incidentalmente 
discutidas ao longo do trabalho. 
41 STF, ADPF 54, Plenário, 12.04.2012. Cabe observar que, na decisão proferida na ADPF 54, o STF 
apenas afirmou ser inconstitucional “a 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”. Nesse sentido, não é 
correto concluir (ainda mais, dadas as divergências apresentadas nos votos dos ministros julgadores) 
que a corte criou uma nova hipótese de aborto legalizado. Na verdade, o STF delimitou a abrangência 
daquilo que se entende por “aborto”, para efeitos de aplicação da lei penal.  
42 Ver, contudo: TJSP, Apel 0003035-30.2008.8.26.0020, 6ª C.Priv., 30.07.2012: um casal, cujo filho 
nasceu com grave deficiência, vindo a falecer dezesseis horas após o parto, pretendia obter reparação 
em face da clínica que realizara os exames pré-natais, sob o argumento que “se o exame tivesse 
acusado a má formação do feto, poderia ser requisitado um aborto via judicial”. A tese foi rechaçada 
pelo Tribunal de São Paulo:  “os casos de aborto autorizado são restritos às hipóteses de: gravidez que 
coloca em risco a vida da gestante (aborto necessário inciso I do artigo 128 do Código Penal); gravidez 
resultante de estupro (aborto sentimental inciso II do referido artigo); ou gestação de feto anencéfalo 
(cf. ADPF 54, STF, Pleno, j. 12.4.2012, m.v.). E o caso em apreço (aborto eugênico) não se amolda a 
nenhuma dessas situações”. 
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A ilegalidade do aborto termina também por limitar as hipóteses em que a 

pretensão reparatória tem por fundamento a deficiência da criança nascida; um tipo 

de conflito que emerge, via de regra, quando as técnicas de diagnóstico pré-natal são 

aliadas à possibilidade de interrupção da gravidez43. Em outras palavras, não há no 

Brasil as condições necessárias para o surgimento de conflitos que no Direito 

Americano são classificados como do tipo wrongful birth e wrongful life44 e que na 

França ensejaram a jurisprudência Quarez e Perruche. No Direito Brasileiro, a 

responsabilidade pelo nascimento indesejado é tipicamente um problema de wrongful 

conception45. 

Por outro lado, o Direito Brasileiro reúne algumas peculiaridades que tornam a 

análise da responsabilidade pelo nascimento indesejado especialmente interessante. 

Cumpre observar que o Brasil é um dos países com a maior prevalência de 

esterilizações voluntárias do mundo46, fazendo com que as ações fundadas na 

ineficácia dessas cirurgias sejam muito frequentes em nossos tribunais. No mais, o 

célebre incidente com a pílula contraceptiva Microvlar – notabilizado como “o caso das 

pílulas de farinha” – provocou uma massa de litígios sobre o nascimento indesejado 

que dificilmente encontra paralelos em outros países47. Isso tudo contribui para que o 

                                                           
43 Vale ressaltar, todavia, que litígios do tipo wrongful birth – ou seja, nos quais os pais se queixam que 
a falha médica os privou da oportunidade de evitar o nascimento de um filho com doença congênita – 
podem surgir no Brasil, dentro da temática dos diagnósticos pré-implantatacionais. Os diagnósticos pré-
implantacionais são procedimentos adotados durante tratamentos de reprodução assistida, permitindo 
que os pais evitem implantar embriões que apresentem doenças genéticas. No Brasil, os diagnósticos 
pré-implantatacionais não estão regulamentados em lei, mas sua prática é reconhecida pelo CFM, que 
editou sucessivas resoluções sobre a matéria (a última delas, a resolução CFM 2.121/15). Um erro 
cometido durante esses procedimentos de diagnóstico pode levar a um litígio do tipo wrongful birth ou 
mesmo wrongful life. Nesse sentido, cf. SOUZA, Iara A. de. Aconselhamento genético e 
responsabilidade civil. Belo Horizonte: Arraes, 2015, pp. 113-125. A autora sustenta, ainda, que as 
ações do tipo wrongful birth poderiam surgir no Brasil, nos casos falha de diagnóstico pré-natal de 
anencefalia e outras doenças genéticas que ensejam a inviabilidade do feto, tendo em vista que a 
jurisprudência tem admitido a realização de aborto nessas hipóteses. 
44 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. São Paulo: RT, 2013. pp. 41-42. 
45 Rafael Peteffi da SILVA, Wrongful conception, wrongful birth e wrongful life: indenização pelo 
nascimento de filhos indesejados e os recentes posicionamentos da jurisprudência brasileira, op. cit.; 
Renata V. MULTEDO, A responsabilidade civil por nascimento indesejado no direito brasileiro, op. cit., p. 
97. 
46 BARBOSA, Luciana Freitas; LEITE, Iúri da Costa; NORONHA, Marina Ferreira de. Arrependimento após 
a esterilização feminina no Brasil. Revista Brasileira Saúde Materno Infantil, vol. 9, n° 2, p. 180, 2009; 
FAÚNDES, Anibal; PERDIGÃO, Antero Marques et al. Associação entre prevalência de laqueadura tubária 
e características sócio-demográficas de mulheres e seus companheiros no estado de São Paulo, Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, vol. 14, supl. 1, p. 50, 1998. 
47 Outro litígio de massa envolvendo contraceptivos ocorreu nos EUA, relativo ao DIU “Dalkon shield”. 
Muito popular nos anos 1970, esse dispositivo se revelou excessivamente perigoso por provocar 
infecções pélvicas sérias em grande parte das usuárias, levando muitas delas à morte. Em razão do 
defeito, as vítimas ajuizaram milhares de ações reparatórias em face do fabricante, redundando, 
inclusive, na sua falência. Apesar do seu interesse para o estudo dos acidentes de consumo, o caso 
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Brasil seja um campo privilegiado para o exame sobre as possíveis falhas envolvendo 

métodos anticoncepcionais e suas repercussões para efeitos de responsabilidade 

civil48. 

10. Convém, nesse sentido, ordenar o estudo da responsabilidade pela falha 

dos contraceptivos em torno de duas espécies de indagação. A primeira delas relativa 

ao fato gerador da responsabilidade. Vale ressaltar que nem todo nascimento 

indesejado, ocorrido durante o uso de métodos anticonceptivos, enseja aos pais 

direito à reparação. É preciso distinguir os casos em que houve verdadeira falha do 

contraceptivo, isto é, uma disfunção do método que obriga os responsáveis a reparar 

suas consequências, das hipóteses em que a ineficácia é fruto de um risco normal e 

esperado do contraceptivo empregado pelos genitores, os quais, portanto, não fazem 

jus à indenização. 

O problema é que o funcionamento dos contraceptivos é um tema que envolve 

conhecimentos científicos complexos. Para determinar se houve ou não falha do 

anticoncepcional, o operador se vê obrigado a enfrentar uma série de questões 

relativas à ação farmacológica dos contraceptivos hormonais ou às técnicas cirúrgicas 

empregadas nas esterilizações voluntárias. E esse será o objeto de estudo da primeira 

parte deste trabalho: a responsabilidade civil pela falha do contraceptivo e suas 

implicações técnicas. Analisaremos as situações nas quais é possível afirmar que o 

método contraceptivo empregado pelos pais falhou, bem como as formas utilizadas 

pela responsabilidade civil para identificar essas falhas, seja através da noção de 

“culpa médica”, seja por meio do conceito de “defeito” do produto ou serviço de 

contracepção. 

Já a segunda parte do trabalho será dedicada a um outro tipo de indagação, 

que diz respeito às repercussões da responsabilidade civil quando aplicada aos 

conflitos envolvendo a falha de contraceptivos, principalmente sob a perspectiva da 

moralidade da reparação. Como visto, a indenização decorrente do nascimento de um 

filho traz à tona uma série de considerações de ordem valorativa, relativas à dignidade 

da criança e das relações parentais. Veremos que, a despeito desses 

questionamentos, a reparação é essencial para a concretização do direito dos 

                                                           

“Dalkon shield” não diz respeito, diretamente, à questão da responsabilidade pelo nascimento 
indesejado. 
48 Rafael Peteffi da SILVA, Responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados: comparação 
jurídica e recentes desenvolvimentos jurisprudenciais, op. cit., p. 380-381. 
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genitores à autonomia reprodutiva. Mas veremos também que a posição adotada em 

alguns países, que concedem reparação apenas para os casos de nascimento de 

crianças com deficiência, é moralmente insustentável. Essa parte do estudo terá como 

foco a reparação do nascimento indesejado e suas implicações éticas. 

 

Parte 1: A responsabilidade civil pela falha do contraceptivo: as implicações 

técnicas 

Parte 2: A reparação do nascimento indesejado: as implicações éticas 
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Conclusão 

 

374. Um dos mais conhecidos escritos do filósofo grego Platão é o diálogo 

Eutífron. Nele, Platão coloca suas duas personagens – Sócrates e Eutífron – 

discutindo, sob o pórtico do Arconte Basileu, acerca do conceito de piedade. Depois 

de duas tentativas frustradas, Eutífron propõe uma definição bastante simples: “Eu 

diria que a piedade é o que todos os deuses amam e o contrário – o que todos os 

deuses detestam – é impiedade”1018. Sócrates prontamente desafia essa definição: 

“Então, a piedade é amada pelos deuses, porque é piedade, ou é piedade porque é 

amada pelos deuses?”1019. 

A proposição de Eutífron, de fato, conduzia a uma entre duas possibilidades. 

Eutífron poderia estar afirmando que a essência da piedade está no fato de que os 

deuses a amam; a piedade decorreria, assim, de seu estado de sujeição à paixão dos 

deuses. Sócrates ilustra essa hipótese com uma série de outros conceitos que 

também expressam estados de sujeição: “não é por uma coisa ser vista que se vê, 

mas ao contrário, é porque se vê que a coisa é vista. Nem é por uma coisa ser 

conduzida que, por isso mesmo, alguém a conduz, mas é porque alguém a conduz 

que é uma coisa conduzida”. Sócrates não diz, mas a principal falha dessa perspectiva 

é que ela privaria a piedade de qualquer valor imanente, tornando-a uma mera 

arbitrariedade daqueles que a determinam. A piedade nada mais seria do que 

qualquer coisa que os deuses amem; assim como “conduzida” nada mais é do que 

qualquer coisa que alguém conduz. 

Talvez seja esse o motivo que levou Eutífron a refutar essa primeira 

interpretação, aceitando a outra hipótese levantada por Sócrates: ao definir a piedade 

como o que todos os deuses amam, Eutífron estaria afirmando que a piedade é o 

elemento que atrai o amor divino. Os deuses amam a piedade precisamente porque 

ela é pia. É a partir daí que Sócrates demonstra o quanto a definição inicial de Eutífron 

era vazia de significado: se uma determinada coisa é pia e, por isso, é amada pelos 

deuses, então a piedade não pode ser definida como “aquilo que todos os deuses 

amam”, mas inverso: os deuses é que amam a piedade. A piedade teria uma essência, 

                                                           

1018 PLATÃO. Êutifron. Apologia de Sócrates, Críton. Tradução de José Trindade Santos. 4. ed. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1992. p. 43. 
1019 Idem, p. 44. 
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e o amor dos deuses seria uma consequência dela, algo que “acidentalmente” a 

afeta1020. Restava definir qual seria essa essência. 

375. Uma questão muito semelhante ao dilema de Eutífron pode ser 

encontrada na definição de “dano” para efeitos de responsabilidade civil. Muitos 

autores afirmam que o dano reparável é “a lesão a um interesse juridicamente 

protegido”. E isso nos leva às mesmas duas hipóteses aventadas por Sócrates  

De um lado, é possível que, por meio dessa definição, os autores estejam 

afirmando que o cerne do conceito de dano está na proteção concedida pelo Direito a 

um determinado interesse lesado. Essa lesão é considerada um dano porque o 

interesse em questão é juridicamente protegido. O problema dessa perspectiva é que 

ela conduz a um raciocínio circular: a responsabilidade civil é precisamente um meio 

pelo qual o Direito atribui proteção a certos interesses individuais. Toda vez que o 

ordenamento jurídico concede reparação a alguém, ele está protegendo os interesses 

lesados dessa vítima. Logo, a tese redundaria na conclusão de que dano é tudo aquilo 

que a responsabilidade decide proteger, o que, evidentemente, privaria a noção de 

dano de qualquer funcionalidade. O dano deixaria de ser uma condição da 

responsabilidade civil e passaria a representar um mero resultado da reparação. 

É necessário inverter esse raciocínio. A proteção jurídica não é um elemento 

que antecede o dano, mas o contrário; ela é a sua consequência1021. Um 

determinando interesse individual estará protegido caso o Direito reconheça que a 

lesão a esse interesse constitui um dano reparável. O dano é, portanto, a maneira 

como o Direito seleciona os interesses que quer proteger por meio da 

responsabilidade. Resta definir como essa seleção é operada. 

376. Esse é o problema central a ser resolvido nos litígios em que usuários 

de contraceptivos se queixam de que o método empregado por eles não surtiu efeito, 

provocando o nascimento indesejado de um filho. Para determinar se esses indivíduos 

fazem jus à reparação, é preciso estabelecer se há algum interesse relevante a ser 

protegido pela responsabilidade civil, e de sob quais condições pretendemos protege-

lo.  

Ao longo deste trabalho, tentamos responder a essas duas indagações. Mas 

pela ordem inversa. 

                                                           

1020 Ibidem, p. 46. 
1021 Como sintetiza Jean DABIN, “o interesse é pré-jurídico (ele é a matéria ou o objetivo do direito); a 
proteção é pós-jurídica (supõe o direito)” (Le droit subjectif, Paris: Dalloz, 2008, p. 71).  
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377. Primeiramente, analisamos a forma como a responsabilidade civil elege 

os interesses a serem protegidos nesses tipos de litígio. Vimos que essa proteção se 

concretiza por meio da ideia de falha do anticoncepcional: os pais farão jus à 

reparação nos casos em que houver quebra de suas legítimas expectativas quanto ao 

funcionamento do contraceptivo; o que pode ocorrer, seja porque o método não 

ofereceu o grau de eficácia que dele se poderia esperar, seja porque o usuário não foi 

corretamente informado sobre os usos e os riscos daquele método. 

É importante ressaltar que a mera ocorrência do nascimento indesejado, 

sobrevindo durante o uso de contraceptivos, não significa necessariamente que o 

método tenha falhado. Não há contraceptivo completamente seguro. Todos eles 

apresentam uma margem normal de ineficácia, decorrente das limitações tecnológicas 

existentes em qualquer campo da atividade humana. Se o nascimento indesejado foi 

uma consequência desses fatores de ineficácia considerados aceitáveis pela 

sociedade e pala ciência, não há que se falar em quebra das legitimas expectativas 

dos usuários, tampouco em direito à reparação. 

378. Nesse sentido, o fundamento da responsabilidade, objetivo ou subjetivo, 

é de pouca relevância à solução do conflito. Tanto a noção de defeito do produto ou 

do serviço de contracepção, quanto a ideia de culpa médica cometida durante a 

cirurgia de esterilização, terminam por abarcar as mesmas situações, que sempre 

envolvem o desvio de segurança ou de informação do contraceptivo. O direito à 

reparação das vítimas não será mais ou menos abrangente por ser a responsabilidade 

do réu calcada na culpa ou no defeito.  

O elemento que realmente influencia na delimitação do direito dos usuários de 

contraceptivos é o ônus de provar o fato gerador de responsabilidade. A maior 

dificuldade enfrentada pelas pessoas atingidas pelo nascimento indesejado é 

conseguir demonstrar, em juízo, que o método contraceptivo que utilizaram não 

apresentou a segurança que legitimamente esperavam. É por essa razão que as 

regras de inversão do ônus da prova são particularmente importantes para a proteção 

das vítimas. 

379. A outra questão crucial nos casos de falha de contraceptivos é 

determinar se há algum interesse que deva a ser protegido pela responsabilidade. A 

resposta a essa pergunta é muito mais controversa. 

Não há como se negar que esse tipo de falha atinge um interesse relevante dos 

pais, a saber, o seu interesse em sua autonomia reprodutiva. Com efeito, a autonomia 
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reprodutiva é reconhecida como um direito individual em diversos textos normativos: 

em tratados e declarações internacionais, na Constituição Federal, no Código Civil e, 

principalmente, na chamada “Lei do Planejamento Familiar”. Esses diplomas podem 

até abordar a questão sob perspectivas diferentes. Mas a ideia fundamental por detrás 

deles é a mesma: todos partem da premissa que as escolhas reprodutivas devem ser 

tomadas de forma livre por cada indivíduo. A razão dessa uniformidade é fácil de ser 

compreendida. A liberdade para procriar – ou para não procriar – decorre da ideia, 

mais ampla, de que toda pessoa tem o direito de traçar seus próprios projetos de vida. 

Em outras palavras, a autonomia reprodutiva é uma questão que está intimamente 

ligada ao reconhecimento da dignidade individual1022.  

É nesse sentido que o nascimento decorrente da falha de um método 

contraceptivo deve ser considerado como um dano reparável. Ninguém pode ser 

compelido a ter um filho contra a sua vontade1023 e, caso o seja, é papel da 

responsabilidade garantir que a vítima dessa injustiça seja compensada. 

380. Ainda assim, a responsabilidade civil pela falha de contraceptivos não é 

uma questão que suscita a unanimidade dos operadores do Direito. O grande 

empecilho à reparação reside no valor pejorativo do dano e em sua contradição com 

a dignidade da criança. Muitos consideram que seria imoral permitir que os pais se 

queixem do nascimento de um filho. A vinda de uma criança ao mundo jamais poderia 

ser considerada um “dano”, especialmente para os pais dessa criança. 

Há três maneiras de refutar essa crítica. A primeira é ressaltando que, ainda 

que exista uma contradição simbólica entre o dano e a dignidade da criança, essa 

contradição não decorre de qualquer interesse ilegítimo sustentado pelos pais. Em 

verdade, ao pretenderem reparação, os pais não estão afirmando que lamentam a 

existência de seu filho, mas apenas que o seu nascimento não estava em seus planos 

e que as consequências desse evento devem ser imputadas àquele que provocou a 

falha do contraceptivo. O nascimento é indesejado; não a criança.  

O segundo argumento é, por assim dizer, legalista. A reparação integral do 

nascimento indesejado é uma solução que se se impõe em razão das próprias 

escolhas feitas pelo legislador brasileiro. De fato, com o advento da Lei nº 9.263/1996, 

                                                           

1022 STANCIOLI, Brunello Souza. Renúncia ao exercício de direitos da personalidade ou como 
alguém se torna o que quiser. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 124. 
1023 Cf. TJSP, Apel 209.736-4/7, 9ª C.Priv. 03.06.2008; Apel 443.672-4/1-00, 9ª C.Priv., 27.03.2007; 
Apel 206.925-4/8, 9ª C.Priv., 30.05.2006; Apel 292.952-4/5-00, 9ª C.Priv., 21.02.2006. 
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o tema planejamento familiar passou a ser tratado, em nosso ordenamento, como uma 

questão relativa à saúde individual, vale dizer, de “saúde reprodutiva”. Ora, toda lesão 

à saúde comporta reparação integral. O Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor privilegiam a proteção desse interesse, por meio da responsabilidade 

civil.  

Mas a razão mais importante em favor da reparação da falha de contraceptivos 

é de ordem pragmática. O nascimento de um filho não planejado tem sérias 

repercussões, patrimoniais e afetivas, na vida dos genitores1024. Seria injusto negar 

proteção às vítimas dessa falha, que enfrentarão dificuldades reais, com base em 

argumentos de cunho evidentemente moralista. 

 

* 

* * 

 

381. A autonomia reprodutiva só poderá ser considerada um direito subjetivo 

se o ordenamento oferecer algum tipo de proteção a esse interesse. E há diversas 

maneiras de viabilizar essa tutela jurídica dos direitos reprodutivos individuais. Uma 

delas é obrigando as instituições públicas e privadas de saúde a oferecerem serviços 

de contracepção aos seus pacientes. Outra, é promovendo a educação sexual e 

reprodutiva em meio à população; ou, ainda, garantindo direitos instrumentais que 

permitam o exercício da autonomia reprodutiva, como a licença-maternidade e a 

estabilidade empregatícia da gestante.  

A responsabilidade civil pela falha de contraceptivos representa uma dessas 

vias de positivação dos direitos reprodutivos. Ela constitui uma forma bastante peculiar 

de proteção de interesses, uma vez que atua a posteriori. O papel da responsabilidade 

civil é outorgar proteção às pessoas que tiveram sua liberdade reprodutiva 

irremediavelmente atingida, compensando as consequências dessa lesão. Trata-se, 

por isso mesmo, de um mecanismo de suma importância na consolidação desses 

direitos subjetivos, pois reafirma interesses que, de outro modo, permaneceriam sem 

proteção alguma.  

                                                           

1024 MARKENSINIS, Basil. Réflexions d'un comparatiste anglais sur et à partir de l'arrêt Perruche. RTD 
Civ., 2001. p. 77. 
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