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Resumo: O presente artigo científico pretende realizar uma re-
flexão sobre a viabilidade da aplicação da teoria do nascimento 
indevido nos ordenamentos jurídicos de Portugal e do Brasil. Em 
regra, as demandas baseadas nessa tese são propostas pelos pais 
de uma criança nascida com deficiências profundas, contra o 
médico que, de forma negligente, não detectou a referida reali-
dade clínica do nascituro durante os exames efetuados no pré-
natal, diagnóstico esse que, pelo estado normal da ciência, pode-
ria ser constatado, interferindo na liberdade procriativa dos ge-
nitores, que não puderam decidir tempestivamente sobre o pros-
seguimento ou não da gravidez. Nesse contexto, a pesquisa abor-
dará temas, como diferenciação das espécies de wrongful acti-
ons, que comumente são propostas no início da vida; a aceitação 
em outros sistemas legais, e; seu enquadramento como uma 
“nova” espécie de responsabilidade civil médica. 
 
Palavras-Chave: responsabilidade civil; teoria do nascimento in-
devido; erro médico; negligência; diagnóstico; transtornos con-
gênitos; recém-nascidos. 
 
Abstract: The present cientific article intends to reflect on the 
feasibility of applying the theory of undue birth in the legal sys-
tems of Portugal and Brazil. As a rule, the claims based on this 
thesis are proposed by the parents of a child born with profound 
deficiencies, against the physician who, negligently, did not 
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detect the aforementioned clinical reality of the unborn child 
during the prenatal examinations, by the normal state of science, 
could be verified, interfering in the procreative freedom of the 
parents, who could not decide timely on the continuation or not 
of the pregnancy. In this context, the research will address topics 
such as differentiation of the species of wrongful actions that are 
commonly proposed early in life, acceptance in other legal sys-
tems, and its framing as a "new" type of medical civil liability. 
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NOÇÕES INTRODUTÓRIAS: AS WRONGFUL ACTIONS 
RELACIONADAS COM INÍCIO DA VIDA 
 

as últimas décadas, a sociedade tem observado 
uma clara evolução no campo da ciência médica, 
que se materializa, dentre outras coisas, pela dis-
ponibilização de modernas ferramentas de diag-
nóstico, que hoje permitem que os médicos 
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consigam realizar o acompanhamento pré-concepcional e/ou 
pré-natal de suas pacientes de forma cada vez mais eficaz, cons-
tatando através de exames muito sofisticados a existência de en-
fermidades e malformações em embriões e em fetos, de forma 
precoce. 

Isso provoca desdobramentos na própria relação médico-
paciente, já que se passa a exigir uma prestação de serviços de 
saúde, no campo do dever de informação, mais precisa e respon-
sável, apta a obter um consentimento livre e esclarecido do usuá-
rio para a realização de intervenções e tratamentos indicados, in-
clusive, se for o caso, da interrupção da gravidez. 

Dentro desse perspectiva, a doutrina e a jurisprudência 
civilista vêm se dedicando ao estudo das chamadas wrongful ac-
tions relacionadas com o início da vida, que são tipos de deman-
das ligadas à responsabilidade civil médica e que são divididas 
em três categorias: a) a wrongful conception ou pregnancy, que, 
nos países estudados, é chamada de gravidez indevida; b) a 
wrongful life, chamada de vida indevida e; c) a wrongful birth, 
chamada de nascimento indevido. 
 
1.1. DELIMITANDO A TEORIA DA GRAVIDEZ INDE-
VIDA: 

 
A ação baseada na teoria da gravidez indevida tem uma 

especificidade em relação às demais, pois visa a responsabiliza-
ção civil do médico que, por conduta negligente, não realiza ade-
quadamente um procedimento de esterilização ou um procedi-
mento de interrupção de gravidez, ocasionando o nascimento de 
uma criança saudável, porém indesejada, violando, assim, o di-
reito dos pais ao planejamento familiar, que, em decorrência 
disso, poderão acionar judicialmente o responsável pelo dano 



_1356________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

sofrido2-3. 
O primeiro precedente conhecido deste tipo de demanda 

é o caso Custodio v. Bauer4, da Corte de Apelação da Califórnia, 
nos Estados Unidos da América.  

Entendeu o mencionado Tribunal que o erro cometido 
pelos médicos no procedimento de esterilização da demandante, 
que ocasionou uma gravidez indesejada, seria o bastante para 
condená-los ao pagamento de indenização5. 

Outra situação em que seria possível a configuração 
desse ilícito civil, passível de responsabilização, é aquela em que 
o médico deixa de alertar o paciente que, por exemplo, realiza 
um procedimento de vasectomia ou de laqueadura, sobre a fali-
bilidade da técnica e a possibilidade de nova gravidez, mesmo 
após o ato cirúrgico6. 

Podemos citar, como exemplo dessa hipótese, um acór-
dão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Brasil. 

 
2 “It is a claim by parents for damages arising from the negligent performance of a 
sterilization procedure or abortion, and the subsequent birth of a child” (BLACK, 
Henry Campbell. The black’s dictionary: definitions of the terms and phrases of 
American and English jurisprudence, ancient and modern – 6th edition, St. Paul, 
Minn.: West publishing Co., 1990, p. 1.612. Disponível em https://www.no-
sue.org/app/download/7239631617/WRONG-
FUL%2BLIFE%252C%2BBIRTH%252C%2BCONCEPTION%2B-
%2BBlacks%2BLaw%2B6th%2BEdition.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br e 
acessado em 07/09/2018). 
3 “The majority of wrongful conception cases involve the unplanned birth of a healthy 
child” (SMITH-GROFF, Melissa K. Wrongful Conception: When an Unplanned 
Child Has a Birth Defect, Who Should Pay the Cost, Missouri Law Review, vol. 61, 
issue 1, article 10, 1996, p. 137. Disponível em https://scholarship.law.mis-
souri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3264&context=mlr e acessado em 
07/09/2018). 
4 Custodio v. Bauer,  251 Cal.App.2d 303 (1967). Disponível em https://www.lea-
gle.com/decision/1967554251calapp2d3031522 e acessado em 11/09/2018. 
5 O BGH alemão também já se manifestou em sentido semelhante no seguinte julgado: 
BGH, 18 de Março de 1980, NJW 1980, 1452-1456. Disponível em 
https://www.schweizer.eu/bibliothek/urteile/index.html?id=11464 e acessado em 
11/09/2018. 
6 Cf. GONZÁLEZ, José Alberto. Wrongful birth, wrongful life: o conceito de dano 
em responsabilidade civil. Lisboa: Quid Juris?, 2014, pp. 18/19. 
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Vejamos: 
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXITOSO RE-
SULTADO DE VASECTOMIA. CDC. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DEFEITUOSA. DANOS MORAIS. No que diz 
com a responsabilidade do médico, conforme o § 4º, do art. 14, 
do código de defesa do consumidor, é de ordem subjetiva, ne-
cessitando, portanto, além da prova do dano e do nexo de cau-
salidade, a demonstração de que o serviço foi culposamente 
mal prestado. in casu pelo que se infere do processado, o ci-
rurgião não se houve com as cautelas necessárias, mormente 
quando evidenciado que deixou de informar corretamente o 
casal autor, além de não encaminhar o varão à conveniente 
nova cirurgia. Majoração da reparação pelo dano moral, ne-
gado o pensionamento (TJRS, Apelação Cível nº 
70012464111, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima. Décima Câ-
mara Cível, julgado em 15/12/2005)7 - grifou-se. 

Os defensores dessa teoria também admitem ser funda-
mento para uma demanda desta natureza aquela situação em que 
a gravidez de uma pessoa decorre de falhas num produto contra-
ceptivo (pílula anticoncepcional, dispositivo intrauterino e 
etc.)8. 

Inclusive, essa discussão foi enfrentada pelo Superior 
Tribunal de Justiça brasileiro, naquilo que ficou conhecido como 
o “caso das pílulas de farinha”, em que várias mulheres proces-
saram um laboratório que teria posto à venda, como anticoncep-
cionais, pílulas sem respectivo princípio ativo, que haviam sido 
confeccionadas para testes de novo maquinário adquirido pela 
empresa, o que resultou na gravidez indevida daquelas9. 

 
7 Disponível em http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=ca-
che:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/ e acessado em 21/09/2018. 
8 Já que “contraceptives are used to prevent the birth of healthy children. To say that 
for reasons of public policy contraceptive failure can result in no damage as a matter 
of law ignores the fact that tens millions of persons use contraceptives daily to avoid 
the very result which the defendant would have us say is always a benefit, never a 
detriment. Those tens of millions of persons, by their conduct, express the sense of 
the community” (Troppi v. Scarf, 31 Mich. App. 240 - 1971. Disponível em 
https://www.leagle.com/decision/197127131michapp2401213 e acessado em 
11/09/2018). 
9 Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, RESP nº 866.636/SP, 3ª Turma, Relatora: 
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Por fim, importante destacar que a teoria da gravidez in-
devida encontra oposição de parte da doutrina e jurisprudência, 
que entende que o nascimento de uma criança saudável sempre 
deverá ser considerada um evento abençoado10 e, por isso, seria 
incogitável se pensar em se responsabilizar terceiro por esse fato 
jurídico11-12. 
 
1.2- DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A TEORIA DO 
NASCIMENTO INDEVIDO E A TEORIA DA VIDA INDE-
VIDA: 

 
Já as ações de wrongful life e wrongful birth têm traços 

semelhantes. Ambas são demandas que buscam a responsabili-
zação civil de médicos e demais profissionais da saúde e/ou de 
estabelecimentos sanitários (hospitais, clínicas e laboratórios) 
que, por negligência, deixam de constatar alguma malformação 
congênita ou doença incurável no nascituro durante o pré-

 
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2007. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=200601043949.REG. e 
acessado em 20/02/2018. 
10 “A child’s existence has been held a ‘blessing’, a benefit to the parents, who thus 
could not have suffered any loss or damage (at least not any overall loss or damage), 
and so have no cause of action in negligence. That is, although a child brings harms 
as well as benefits, ‘the benefits must be regarded as outweighing any loss” (STRET-
TON, Dean. The Birth Torts: Damages for Wrongful Birth and Wrongful Life. Deakin 
Law Review, vol. 10, nº 1, 2005, p. 336. Disponível em https://ojs.deakin.edu.au/in-
dex.php/dlr/article/view/280 e acessado em 12/09/2018). 
11 “O nascimento de uma criança sã e saudável (...) é sempre uma bênção e, portanto, 
all things considered, jamais pode ser encarado como um prejuízo” (GONZÁLEZ, 
José Alberto. op. cit., p. 20). 
12 “We are of the opinion that to allow damages for the normal birth of a normal child 
is foreign to the universal public sentiment of the people (...). Many people would be 
willing to support this child were they given the right of custody and adoption, but 
according to plaintiff's statement, plaintiff does not want such. He wants to have the 
child and wants the doctor to support it. In our opinion to allow such damages would 
be against public policy” (Shaheen v. Knight, 11 Pa. D. & C. 2d 41 - 1957. Disponível 
em https://www.leagle.com/decision/19575211padampc2d41147 e acessado em 
11/09/2018). 
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natal13, não dando aos pais oportunidade de decidirem sobre a 
interrupção da gravidez, nos países em que tal prática é admitida. 

Ademais, em decorrência dos grandes avanços da medi-
cina, parte da doutrina14 defende ainda a extensão dessa respon-
sabilização para os casos de falha no diagnóstico pré-concepci-
onal e, também, de falha no diagnóstico genético pré-implanta-
cional (DGPI)15. 

Em nossa concepção, todos os profissionais de saúde que 
tiverem atuado de forma negligente (médicos, enfermeiros, téc-
nicos de laboratório e etc.) e, por isso, colaborado com o 

 
13 Segundo o preâmbulo do Despacho nº 5411/1997, do Gabinete da Senhora Ministra 
da Saúde de Portugal, regulamentador do diagnóstico pré-natal – DPN, este “tem 
vindo a constituir-se numa componente essencial da prestação de cuidados de saúde 
pré-natais, por ser responsável, nomeadamente, pela diminuição da mortalidade in-
fantil por doenças evitáveis”, sendo que, por DPN deverá entender-se “o conjunto de 
procedimentos que são realizados para determinar se um embrião ou feto é portador 
ou não de uma anomalia congénita” (Disponível em http://www.saudereprodu-
tiva.dgs.pt/legislacao/diagnostico-pre-natal/despacho-541197-2-serie-de-8-de-julho-
dr-n-180-ii-serie-de-6-de-agosto-.aspx e acessado em 16/09/2018). 
14 Nesse sentido: RAPOSO, Vera Lúcia. As wrongful actions no início da vida 
(wrongful conception, wrongful birth e wrongful life) e a responsabilidade médica, p. 
63. Disponível https://digitalisdsp.uc.pt/bi-
tstream/10316.2/4210/1/8%20%20As%20wrong%20acti-
ons%20no%20ini%CC%81cio%20da%20vida%20(wrongful%20concep-
tion,%20wrongful%20birth%20e%20wrongful%20life)%20e%20a%20responsabili-
dade%20me%CC%81dica.pdf?ln=eng e acessado em 28/01/2018; CORREIA, Va-
nessa Cardoso. Vida: dano indemnizável? A responsabilidade médica nas acções de 
wrongful birth e wrongful life in Direito da Saúde, estudos em homenagem ao prof. 
Doutor Guilherme de Oliveira, vol. 4, Coimbra: Almedina, setembro/2016, p. 183; 
MANSO, Luís Duarte Baptista. Da obrigação de informar em diagnóstico pré-natal 
e diagnóstico genético pré-implantação – as acções de “wrongful birth” e “wrongful 
life” e o instituto da responsabilidade civil, in Direito da Saúde, estudos em homena-
gem ao prof. Doutor Guilherme de Oliveira, vol. 4, Coimbra: Almedina, setem-
bro/2016, p. 130 e; SILVA, Sara Elisabeth Gonçalves da. Vida indevida (wrongful 
life) e o direito da não existência, Lisboa: Revista Lusíada, nº 14, 2005, pp. 124, 127 
e 153. Disponível em http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/view/2384 e 
acessado em 23/09/2018. 
15 Segundo dispõe o art. 28º, nº 1 da Lei da Procriação Medicamente Assistida portu-
guesa – Lei nº 32/2006, “o diagnóstico genético pré-implantação (DGPI) tem como 
objetivo a identificação de embriões não portadores de anomalia grave, antes da sua 
transferência para o útero da mulher, através do recurso a técnicas de PMA, ou para 
os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 7.º”. 
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desfecho inesperado da gravidez, assim como toda a cadeia de 
estabelecimentos de saúde, onde os referidos profissionais tive-
rem exercido o seu labor, devem ser responsabilizados pelo 
evento danoso16. 

O que distinguiria basicamente as ações pela vida inde-
vida das ações pelo nascimento indevido seria a legitimidade 
ativa da demanda17: as primeiras são movidas pela pessoa com 
deficiência, em nome próprio ou através de representante legal, 
ao passo que, as segundas, são propostas pelos próprios pais18. 

Ocorre que, a simples mudança da identidade do deman-
dante acaba por suscitar uma série de questionamentos impor-
tantes no que diz respeito à wrongful life19, que serão 

 
16 “Aunque se habla de responsabilidad médica – generalmente, de hecho, de respon-
sabilidad de médicos ginecólogos –, ha de incluirse aquí como posible demandado 
cualquier profesional sanitario de los que interviene en cada una de las fases del pro-
cedimiento de diagnóstico (ATS, ecografista, técnico de laboratorio...), siempre y 
cuando sea su comportamento el que produzca el ‘falso negativo’ en el diagnóstico” 
(MORILLO, Andrea Macía. La Responsabilidad Civil Médica, Las Llamadas Accio-
nes de Wrongful Birth y Wrongful Life in Revista de Derecho, n.º 27, Universidad del 
Norte, Barranquilla, 2007, p. 16. Disponível em http://www.redalyc.org/arti-
culo.oa?id=85102702 e acessado em 05/03/2018). Também nesse sentido: PINTO, 
Luís Guimarães. Ações wrongful birth, wrongful life: uma controvérsia sobre a res-
ponsabilidade médica, Lisboa: Revista Direito Lusíada, nº 12, 2014, p. 361, nota 12. 
Disponível em http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/view/2240 e aces-
sado em 01/02/2018. 
17 Fernando Dias Simões aponta ainda, como aspecto de distinção, o êxito prático 
dessas espécie de birth torts, já que “enquanto as primeiras (wrongful life) têm sido 
geralmente julgada improcedentes, as segundas (wrongful birth) têm registrado um 
assinalável êxito junto dos tribunais” (SIMÕES, Fernando Dias. Vida indevida? As 
acções por wrongful life e a dignidade da vida humana in Revista de Estudos Politéc-
nicos, Polytechnical Studies Review. Vol. VIII, nº 13, 2010, p. 192. Disponível em 
http://www.academia.edu/362485/Vida_indevida_As_accoes_por_wrong-
ful_life_e_a_dignidade_da_vida_humana e acessado em 14/02/2018). 
18 Na prática, apesar de não ser uma regra absoluta, se percebe que, na maioria das 
vezes, os pedidos têm sido propostos de forma associada, numa mesma demanda. 
19 Tal expressão “nasce da ideia oposta àquela em que se funda a wrongful death, em 
que se pleiteia indenização por ter ocorrido o fim de uma vida que deveria ter conti-
nuado” (MACHADO, Wilson Pantoja. A tutela juscivilística do nascituro e as pro-
blemáticas relativas às wrongful actions, p. 1445. Disponível em 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2015/5/2015_05_1423_1461.pdf e aces-
sado em 01/03/2018). 
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sinteticamente abordados a seguir, apesar desse não ser o enfo-
que da presente pesquisa. 

A primeira questão discutida na doutrina e jurisprudência 
é o próprio fundamento desse tipo de demanda, que é o contro-
vertido direito de não nascer (right not to be born). 

A corrente favorável à tese argumenta que, se o lesado 
não tivesse nascido, não precisaria suportar uma vida com defi-
ciência e com as várias limitações decorrentes desse estado, ra-
zão pela qual defende que o médico seja civilmente responsabi-
lizado por sua atuação desidiosa20. 

Afirma que a essência da responsabilidade civil é justa-
mente a punição daquele que causa danos a outra pessoa, não 
havendo justificativa para que o principal atingido pelo erro mé-
dico não possa ser tutelado pelo ordenamento jurídico21, que 
nesse caso terá um papel fundamental na garantia da dignidade 
humana da criança, através da indenização fixada22. 

 
20 Importante pontuar que a teoria, a princípio, possuía outro fundamento. A primeira 
vez que uma Corte discutiu uma ação de wrongful life foi em 1963, no caso Zepeda 
v. Zepeda, onde o requerente pleiteava indenização pelo fato de ser filho ilegítimo 
para o ordenamento jurídico da época, sofrendo preconceito da sociedade e deixando 
de ter direitos cabíveis aos filhos legítimos de seu genitor, por conta dessa circunstân-
cia, tendo o Tribunal de Illinois julgado improcedente a demanda, com o seguinte 
argumento: “encouragement would extend to all others born into the world under con-
ditions they might regard as adverse. One might seek damages for being born of a 
certain color, another because of race; one for being born with a hereditary disease, 
another for inheriting unfortunate family characteristics; one for being born into a 
large and destitute family, another because a parent has an unsavory reputation”. 
(Zepeda v. Zepeda, 41 Ill. App.2d 240, 190 NE2d 849 - 1963. Disponível em 
https://www.leagle.com/decision/196328141illapp2d2401238 e acessado em 
22/02/2018). 
21 “O que está fundamentalmente em causa é uma questão de justiça com forte inci-
dência econômica, que se centra na legitimação de interrogações sobre a eventuali-
dade de ficar impune uma conduta que negligentemente causa despesas extraordiná-
rias a outrem (...) ou sobre a possibilidade de, contra a regra jurídica comum, se ad-
mitir a irresponsabilidade de médicos e cientistas num domínio onde o potencial de 
dano é tão vasto, e as consequências individuais podem ser tão onerosas como perma-
nentes” (ARAÚJO, Fernando. A procriação medicamente assistida e o problema da 
santidade da vida. Coimbra: Almedina, novembro/1999, p. 100). 
22 Cf. SIMÕES, Fernando Dias, op. cit., p. 201. 
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Argumenta também que essa proteção à criança nascida 
decorre indiretamente do contrato de prestação de serviços cele-
brado entre o médico e sua mãe, por ter essa avença eficácia de 
proteção para terceiros23-24. 

Ou seja, a partir do momento em que os especialistas não 
utilizam todos os conhecimentos, diligências e cuidados que a 
profissão impõe e, consequentemente, não detectam eventuais 
anomalias fetais ou embrionárias, o nascimento da criança mal-
formada é caracterizado como um incumprimento contratual, ra-
zão pela qual os danos sofridos pelo nascido deveriam ser passí-
veis de indenização, pois este estaria abrangido pelo círculo de 
proteção do contrato25. 

Segundo bem pontua Vera Lúcia Raposo, em certas situ-
ações, onde as deficiências são gravíssimas e, em decorrência 
disso, geram enorme limitação e dor, a vida deixa de ter um valor 
positivo (plus), como de costume, e passa a ter um valor nega-
tivo (minus), motivo pelo qual seria razoável configurá-la como 
um dano. Deixa claro, ainda, que a ilicitude não se configuraria 
pela vida em si, mas pela forma com que essa vida será vivida26. 

O primeiro precedente citado pela doutrina nesse 

 
23 Nesse sentido: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O dano da vida in Estudos 
em Homenagem a Miguel Galvão Teles – vol. II, Coimbra: Almedina, outubro/2012, 
p. 604 e; PINTO, Luís Guimarães, op. cit., p. 384. 
24 Parte da doutrina lusitana critica esse argumento baseada no artigo 66º, nº 1 e 2 do 
CC português, que afirma que a personalidade jurídica do nascituro só seria adquirida 
a partir do seu nascimento com vida, razão pela qual este não poderia ser considerado 
como parte interessada no contrato de prestação de serviços celebrado pela gestante e 
o médico (BOULAROT, Ana Paula. As acções de responsabilidade nos casos de vida 
indevida e de nascimento indevido in A tutela geral e especial da personalidade hu-
mana 2017, Coleção de Formação Contínua. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 
janeiro/2018, pp. 17/18. Disponível em http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ci-
vil/eb_TutelaP2017.pdf e acessado em 24/02/2018). 
25 Cf. PERRY, Ronen. It’s a wonderful life, Cornell Law Review, vol. 93, issue 2, 
january/2008, p. 384. Disponível em http://cornelllawreview.org/files/2013/02/Per-
ryfinal.pdf e acessado em 26/09/2018. 
26 Cf. RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., pp. 80/81. 
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sentido27 é o julgado Curlender v. Bio-science Laboratories28, da 
Corte de Apelação da Califórnia, nos Estados Unidos da Amé-
rica, onde o demandado foi condenado ao pagamento de indeni-
zação à uma criança que havia nascido com deficiência mental 
derivada da síndrome de Tay Sachs, não identificada em exame 
genético realizado. 

Na Europa, temos os casos L’Arrêt Perruche e Kelly Mo-
lenaar como exemplos de julgados emblemáticos, em que a tese 
da wrongful life foi reconhecida pelos respectivos Tribunais e 
que abaixo abordaremos. 

Ocorre que, até pela dificuldade de se mensurar se uma 
vida deficiente seria pior do que a hipotética não existência do 
indivíduo, a doutrina e a jurisprudência, com base no dogma da 
santidade da vida29, têm majoritariamente refutado ações de 
wrongful life30-31. 

 
27 Cf. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, op. cit., pp. 594/595. 
28 Curlender v. Bio-Sience Laboratories. 106 Cal.App.3d 811 165 Cal. Rptr. 477 
(1980). Disponível emhttps://www.leagle.com/decision/1980917106ca-
lapp3d8111860 e acessado em 22/02/2018. 
29 Diz-se que “qualquer vida, por mais dolorosa e degradante que fosse, seria sempre 
preferível a uma não-vida” (RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 83). 
30 “Not surprisingly, the difficulties presented by the comparison between life and 
nonexistence have generated substantial. Most of these judicial misgivings can be 
loosely divided into three categories: (1) concerns about the logical possibility that 
being born can be harmful; (2) doubts about the capacity of judges and jurors to apply 
the comparison between life and non-existence in individual cases in order to ascertain 
injury or calculate damages; and (3) fear that a tort action premised on the idea that 
being born with birth defects can be worse than never existing at all would impugn 
the sanctity of life judicial discomfort” (PETERS JR., Philip G. Rethinking wrongful 
life: bridging the boundary between tort and Family law. Tulane Law Review, vol. 
67, 1992-1993, pp. 401/402. Disponível em https://pdfs.semanticscho-
lar.org/2795/eb8e49449f4c185500b48810c0f5f1ce962a.pdf e acessado em 
08/09/2018). 
31 Nesse sentido: Smith v. United States of America, 392 F.Supp. 654 (1975). Dispo-
nível em https://www.leagle.com/decision/19751046392fsupp6541916 e acessado 
em 10/09/2018; Elliot v. Brown, 361 So. 2d 546 (1978). Disponível em https://law.jus-
tia.com/cases/alabama/supreme-court/1978/361-so-2d-546-1.html e acessado em 
10/09/2018 e; BGH, Urt. 18 de janeiro de 1983 - VI ZR 114/81 (BGHZ 86, 240). 
Disponível em http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/bghz86_240.htm e acessado em 
10/03/2018. 
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Essa corrente doutrinária defende que uma vida não pode 
ser tão ruim ao ponto de não valer a pena ser vivida32 e que ha-
veria dificuldade em se monetarizar uma eventual condenação 
nesse sentido33, comparando a vida indevida com a não existên-
cia34. 

Outro argumento utilizado pelos contrários a essa tese é 
o de que, ao aceitá-la, estaria o ordenamento jurídico criando 
uma discriminação negativa contra a pessoa com deficiência, 
contradizendo frontalmente o direito, reconhecido pelos siste-
mas jurídicos ora estudados, deste viver em igualdade de condi-
ções perante os indivíduos sem deficiência35-36. 

Por fim, um último questionamento levantado pela cor-
rente contrária a wrongful life, a ser por nós abordado, diz res-
peito ao que se convencionou chamar de teoria da ladeira escor-
regadia (slippery slope), que alerta para os desdobramentos da 
aceitação da tese em relação aos pais que, mesmo cientes do di-
agnóstico da anomalidade gravosa, decidem prosseguir com a 
gravidez37. 

 
32 Nesse sentido: PARFIT, Derek. Future generations: further problems in Philoso-
phy & Public Affaires, vol. 11, nº 2, 1982, p. 116. Disponível em http://www.staffo-
rini.com/docs/Parfit%20-%20Future%20generations.pdf e acessado em 08/09/2018 
e; SIMÕES, Fernando Dias, op. cit., pp. 194/195.  
33 “Atendendo que a vida é um bem jurídico protegido, afigura-se manifestamente 
incoerente a criança fazer-se valer da respectiva tutela jurídica e reconverter a vida 
num prejuízo indemnizável” (MANSO, Luís Duarte Baptista, op. cit., p. 138). 
34 Cf. GIESEN, Ivo. The use and influence of comparative law in wrongful life cases, 
Utrech Law Review, volume 8, issue 2, may/2012, p. 43. Disponível em 
https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.194/ e acessado em 
08/09/2018. 
35 Cf. GONZÁLEZ, José Alberto, op. cit., p. 17. 
36 Jean-Paul Amann lembra que essa questão chegou a ser discutida pela sociedade 
francesa após a decisão tomada no “Caso Perruche” e que esse era um dos receios da 
Associação para Adultos e Jovens com Deficiência – APAJH (AMMAN, Jean-Paul. 
L’arrêt Perruche et nos contradictions face à la situation des personnes handicapées, 
Reveu Française des Affaires Sociales, 2002/3, nº 3, pp. 125/138. Disponível em 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2002-3.htm e acessado 
em 16/09/2018). 
37 Citando essa corrente doutrinária: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, op. 
cit., p. 604; ARAÚJO, Fernando, op. cit., p. 86 e; MORILLO, Andrea Macía. La 
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Isso porque se a criança pode demandar o médico pelo 
erro no diagnóstico de seu estado de saúde, poderia fazer o 
mesmo em relação aos seus próprios pais, em decorrência da-
quilo que chamam de “dever parental de abortar fetos malforma-
dos”38. 

Feitas as devidas considerações sobre as demais espécies 
de wrongful actions relacionadas com o início da vida, cabe-nos 
a partir de agora abordar especificamente a teoria do nascimento 
indevido, o que faremos no próximo capítulo. 
 
2- TEORIA DO NASCIMENTO INDEVIDO – WRONGFUL 
BIRTH: 
 
2.1- CONCEITO: 

 
Como dito anteriormente, a ação judicial baseada na te-

oria do nascimento indevido é aquela que é intentada pela mãe 
e/ou pelo pai de uma criança nascida com anomalia grave ou 
doença incurável, contra um médico e/ou instituições de saúde 
(hospitais, laboratórios, clínicas e etc.), tendo como fundamento 
jurídico a falha no dever de informação sobre o estado clínico 
do nascituro, a partir de um comportamento negligente durante 
o período do pré-natal, inviabilizando a tomada de decisão tem-
pestiva sobre eventual interrupção da gravidez, permitida por 
lei39. 

 
Responsabilidad Civil Médica, Las Llamadas Acciones de Wrongful Birth y Wrongful 
Life, op. cit., p. 11. 
38 “Parece que chegou agora o tempo em que as crianças poderão responsabilizar os 
pais pela recusa de se submeter a testes pré-natais ou pela posterior recusa de inter-
romper a gravidez de acordo com o resultado destes” (RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., 
pp. 63 e 79). 
39 “El supuesto básico del que se parte es el de una gestante que durante el embarazo 
se somete a un proceso de diagnóstico prenatal mediante el cual se trata de controlar 
el estado de salud de la criatura que porta en su seno. Durante dicho proceso de diag-
nóstico se produce un error por parte de alguno de los profesionales sanitarios inter-
venientes en el mismo, error que resulta en que la información que se proporciona a 
la gestante no responde, en realidad, a la situación real del embrión o del feto; 
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Isso porque é o médico aquele que detém o conheci-
mento adequado para avaliar a existência de possíveis malfor-
mações no feto, tendo o dever profissional de subsidiar os geni-
tores com todas as informações, para que estes tomem a decisão 
final sobre o prosseguimento40 ou não da gestação41. 

A corrente favorável à viabilidade da wrongful birth ar-
gumenta que caso os progenitores tivessem conhecimento do 
real estado de saúde do feto, estes, muito provavelmente, teriam 
decidido realizar o chamado aborto eugênico, sendo a falta de 
diligência médica, portanto, determinante para que isso não 
ocorresse42. 

Justifica-se essa possibilidade em decorrência da evolu-
ção da medicina e das técnicas de diagnóstico pré-natal, que nos 
dias atuais permitem identificar problemas no desenvolvimento 
do feto43, capazes de sugerir a interrupção da gravidez, dando-

 
concretamente, se le informa de que no existe problema ni riesgo alguno respecto del 
nasciturus, cuando la realidad es que éste se encuentra afectado por un grave defecto 
o malformación o por una enfermedad incurable; se emite lo que se denomina tecni-
camente un “falso negativo”. En tal situación, la gestante no recibe la información 
necesaria para decidir si acudir o no a un procedimiento de interrupción voluntaria del 
embarazo. En tales circunstancias, el resultado es que el niño nace y nace enfermo, 
momento en el cual surge la pretensión, (...) por parte de los progenitores, de reclamar 
responsabilidad de los profesionales sanitarios que produjeron el defecto en la infor-
mación recibida y, con ello, la privación de la facultad de la gestante de optar por la 
interrupción del embarazo” (MORILLO, Andrea Macía. La Responsabilidad Civil 
Médica, Las Llamadas Acciones de Wrongful Birth y Wrongful Life, op. cit., p. 05. 
40 Segundo Eduardo Nardeli e Priscila Sá, o diagnóstico se mostra importante ainda 
para aqueles progenitores que decidem prosseguir com a gravidez de nascituro mal-
formado, já que auxiliará no tratamento da deficiência, quando isso é possível e, tam-
bém, na “preparação financeiro-econômica e psicológica dos pais e familiares, aju-
dando na inserção da criança” (NARDELLI, Eduardo Felipe e; SÁ, Priscilla Zeni. 
Concepção Indesejada - wrongful conception -, nascimento indesejado - wrongful 
birth - e vida indesejada - wrongful life -: possibilidade da reparação na perspectiva 
do direito civil-constitucional brasileiro in Revista Brasileira de Direito Civil em Pers-
pectiva, v. 2, n. 2, julho-dezembro/2016, p. 155. Disponível emhttp://www.in-
dexlaw.org/index.php/direitocivil/article/view/1464 e acessado em 14/02/2018). 
41 Nesse sentido: STRETTON, Dean. op. cit., p. 332. 
42 Cf. GONZÁLEZ, José Alberto, op. cit., p. 11. 
43 “Los dos tipos de anomalias que pueden diagnosticarse prenatalmente son: por un 
lado, las anomalias anatómicas o morfológicas, como pueden ser las malformaciones 
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se, aos pais, então, a decisão final sobre o abortamento44. 
Devemos esclarecer que o dever contratual de informa-

ção não abarca a obrigação de se transmitir conhecimentos in-
certos sobre o estado de saúde do nascituro. Ao contrário, deverá 
a praxis profissional se pautar pela não transmissão alarmista de 
informações hipotéticas, para não estimular, por exemplo, a prá-
tica de abortos desnecessários45. O que se defende é que, ha-
vendo risco concreto, isso seja imediatamente comunicado aos 
pais. 

A doutrina46 admite ainda que a conduta negligente do 
médico possa ser sancionada em outras duas situações, antes 
mesmo da concepção, que seriam:  

a) em caso de erro médico no exame pré-concepcional, que pode ser 
exemplificado pela seguinte situação: um casal, sabedor do histórico 
familiar de doenças genéticas, antes de conceber uma criança, re-
solve procurar um geneticista para a realização de aconselhamento 
genético. Ocorre que o referido profissional deixa de realizar deter-
minado exame de despistagem, considerado essencial para o apura-
mento da moléstia, apresentando um resultado incompleto da sua 
análise. De posse daquilo que a doutrina chama de “falso negativo”, 
o casal resolve prosseguir com a gravidez, vindo a nascer uma cri-
ança portadora da respectiva deficiência congênita47 e; 

b) em caso de erro no exame pré-implantacional, que pode ser exem-
plificado pela seguinte situação: um casal que não pode gerar filhos 
da forma convencional, procura um médico geneticista para proce-
der a uma inseminação artificial. O médico então, de forma negli-
gente, deixa de realizar o diagnóstico genético pré-implantacional 
(DGPI) para identificar se o embrião a ser implantado na mulher 
possui alguma anomalia grave, realizando a transferência para o seu 

 
cardíacas, faciales, de membros, etc.; por outro, las alteraciones cromossômicas o ge-
néticas, como son el síndrome de Down y otras muchas” (TESÓN, Inmaculada Vivas. 
La responsabilidade civil médica en los supuestos de wrongful birth y wrongful life: 
análisis jurisprudencial, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, número 11, año 
2003-2, p. 406).  
44 Cf. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, op. cit., p. 591. 
45 Cf. ARAÚJO, Fernando, op. cit., p. 105. 
46 Nesse sentido: RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 64. 
47 Nesse sentido: BGH, de 16/11/1993, VI ZR 105/92. Disponível em https://www.ju-
rion.de/urteile/bgh/1993-11-16/vi-zr-105_92/ e acessado em 13/09/2018. 
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útero de embrião portador de deficiência. 
Note-se que, nesses dois casos, entende-se que houve 

uma violação do direito de não conceber do casal, pois os envol-
vidos poderiam ter optado por não ter filhos ou, ainda, por não 
ter filhos biológicos, inscrevendo-se num cadastro de adoção, 
por exemplo. 

Assim, podemos concluir que o erro no dever de infor-
mação, gerador da responsabilidade civil, se traduziria, na prá-
tica, nas seguintes hipóteses: 

a) falta de realização de exames devidos; 
b) equívoco na interpretação dos resultados obtidos; 
c) comunicação indevida ou extemporânea dos resulta-

dos ou; 
d) pura e simplesmente, na sua não comunicação48, ati-

tudes que se desassociam do modelo de conduta que os profis-
sionais da área de saúde devem ter no desempenho das suas ta-
refas49 (chamado de legis artis50). 

 
48 Nesse sentido: RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 64 e; OLIVEIRA, Guilherme 
Freire Falcão de. O direito do diagnóstico pré-natal in Temas de Direito da Medicina 
1, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 12. 
49 Ressalte-se que o médico não pode alegar objeção de consciência para se eximir da 
responsabilização civil nestes casos, argumentando que deixou de informar os pais 
sobre o estado de saúde do nascituro, por ser contra o aborto eugênico. Se o profissi-
onal entender que tal procedimento é contrário aos seus valores religiosos, filosóficos 
ou ideológicos, deve comunicar aos pais sobre os resultados do exame, informando-
lhes que, caso decidam pela interrupção da gravidez, deverão procurar outro médico 
para realizar o procedimento, nos termos do que disciplina os arts. 12º, nº 1 e 64º, nº 
2 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos de Portugal (Regulamento nº 
707/2016) e do Capítulo II, inciso IX do Código de Ética Médica brasileiro (Resolu-
ção CFM nº 1931/2009), disponíveis em https://dre.pt/pesquisa/-/se-
arch/75007439/details/normal?l=1 e em http://www.portalmedico.org.br/resolu-
coes/cfm/2009/1931_2009.htm, respectivamente. 
50 De acordo com Luís Guimarães Pinto, entende-se a legis artis como “o modelo de 
conduta pelo qual se devem reger as ações dos profissionais de saúde no desempenho 
das suas tarefas, adaptando a sua diligência ao caso concreto e às circunstâncias em 
que essas tarefas são desenvolvidas, tendo em conta as características especiais - e.g., 
o autor do ato médico, profissão, complexidade e importância crítica do paciente - e, 
quando aplicável, a influência de outros fatores - e.g., estado e intervenção do paci-
ente, seus familiares, a organização dos cuidados de saúde, etc.” (PINTO, Luís 
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Importa destacar que, no contexto desse ilícito civil a 
anomalia da criança não foi provocada diretamente pelo mé-
dico51-52. Caso isso tivesse ocorrido, este seria responsabilizado 
pelas regras “ordinárias” da responsabilidade civil53-54. 

Apesar de minoritária, há uma parte da doutrina contrária 
à wrongful birth. Um dos argumentos é o de que, se a tese fosse 
aceita pela justiça, estar-se-ia admitindo que as pessoas imper-
feitas, defeituosas ou inaptas teriam menos valor para a socie-
dade e, por isso, não deveriam nascer, criando sérios constrangi-
mentos àqueles genitores que decidissem prosseguir com a 

 
Guimarães, op. cit., pp. 359/360). 
51 “Interessam-nos porém agora as deficiências originárias, ou seja, aquelas doenças 
ou malformações que afectam a criança desde o início da sua concepção. Estas não 
resultam de uma deterioração qualitativa de uma vida que se possa dizer ter sido an-
teriormente isenta de deficiência. Para o surgimento de tais limitações não contribuiu 
qualquer comportamento humano posterior à concepção” (FRADA, Manuel Carneiro 
da. A própria vida como dano? Dimensões civis e constitucionais de uma questão-
limite in O Dano na Responsabilidade Civil, e-book. Lisboa: Centro de Estudos Judi-
ciários, outubro/2014, p. 102. Disponível em http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebo-
oks/civil/O_Dano_Responsabilidade_Civil.pdf e acessado em 25/02/2018). 
52 “Como ya se ha reiterado, en ninguna de estas reclamaciones se alega que el profe-
sional sanitario causara el mal que sufre el niño, sino que no advirtió de él a sus pro-
genitores y que, por ello, no se pudo impedir el nacimiento del niño enfermo” (MO-
RILLO, Andrea Macía. La Responsabilidad Civil Médica, Las Llamadas Acciones de 
Wrongful Birth y Wrongful Life, op. cit., p. 20). 
53 “Contrariamente ao habitual escopo da responsabilidade médico, em que se de-
manda o profissional pelo dano causado no corpo e/ou saúde do paciente, aqui pre-
tende-se que o profissional seja responsabilizado por ter permitido o nascimento, com 
essa doença ou deficiência grave, em violação do dever de informar” (CORREIA, 
Vanessa Cardoso. Vida: dano indemnizável? A responsabilidade médica nas acções 
de wrongful birth e wrongful life, op. cit., p. 180). 
54 “Devesi precisare, ad ogni modo, che la malformazione del bambino, in entrambe 
le azioni suddette, non può mai considerarsi diretta conseguenza della condotta del 
medico, giacché trattasi di anomalie presenti sin dall'inizio all'interno del feto, e che 
il medico non poteva certamente eliminare. Laddove, al contrario, egli abbia provo-
cato, con la propria condotta illecita, l'insorgere di nouve malformazioni in capo al 
concepito - assenti precedentemente - sarà senz'altro imputabile a costui una respon-
sabilità risarcitoria derivante dal principio di neminem laedere” (PAPPONE, Michele. 
Illeciti derivante da nascita: corti nazionali e ricorso al diritto comparato in Annuario 
di Diritto Comparato e di Studi Legislativi, v. 7, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 
p. 403). 
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gestação55. 
O civilista Carneiro da Frada lembra também que, como 

a deficiência decorreu de um fato natural (doença, contaminação 
genética), e não de um comportamento do médico, seria incor-
reto equiparar a falta do dever de informação quanto às eventuais 
limitações físico-psíquicas com a responsabilidade dos “reais” 
causadores da vida deficiente56.  

Alerta que se a tese prosperasse estar-se-ia convertendo 
o médico que assistiu a mãe durante a gravidez em um “bode 
expiatório” de uma situação que não ocasionou e que também 
não haveria razão para não se admitir ações propostas contra os 
próprios pais, que teriam responsabilidade direta pela deficiên-
cia herdada, razão pela qual entendia ser mais correto que as ne-
cessidades econômicas experimentadas pelos pais fossem resol-
vidas no âmbito da assistência social do Estado57. 

Os contrários à wrongful birth também argumentam que 
a aceitação da tese poderia gerar um aumento dos chamados 
abortos pseudo-terapêuticos. Assim, na dúvida, para não ter que 

 
55 Esse perigo foi explicitado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida português, que afirmou em parecer que “o aborto eugénico levanta as mais sérias 
dúvidas de natureza ética. A sua própria designação suscita o instintivo horror de 
quem recorda os desumanos e criminosos esforços do totalitarismo nazi no sentido de 
‘melhorar a raça’ através da eliminação dos fracos, dos deficientes, dos dementes, dos 
epiléticos e, mais tarde, dos indivíduos pertencentes às ‘raças impuras’ ou ‘inferiores’ 
(Relatório/parecer nº 19/CNECV/1997, projetos de lei relativo a interrupção voluntá-
ria da gravidez, p. 7. Disponível em http://www.cnecv.pt/admin/fi-
les/data/docs/1273059189_P019_IVG.pdf e acessado em 09/09/2018). 
56 E continua: “a responsabilidade deve atingir aquele a quem se tem de atribuir a 
causa essencial do surgimento do (alegado) prejuízo. Quem apenas não afastou um 
perigo que ele próprio não ocasionou não lhe pode ser equiparado. A responsabilidade 
do médico não pode substituir, nem teórica nem praticamente, a responsabilidade dos 
pais, nem nivelar-se-lhe. Não pode transferir-se para o médico aquilo que corresponde 
à liberdade reprodutiva dos pais e aos seus riscos próprios”. (FRADA, Manuel Car-
neiro da, op. cit., p. 102). 
57 E completa: “uma pura justiça distributiva desse género, operando restritamente 
entre médico e família, é alheia ao sistema jurídico-civil e insusceptível de compati-
bilização com este. Repetindo e sublinhando: a necessidade dos pais não deve ser 
confundida com a presença de um dano - para efeitos indemnizatórios” (FRADA, 
Manuel Carneiro da, ibidem). 
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ser responsabilizado civilmente pelos pais, o médico acabaria 
por indicar um aborto desnecessário58. 

Por fim, um último argumento da doutrina que refuta a 
wrongful birth é o de que esse tipo de indenização poderia trans-
formar as crianças nascidas com deficiência em “bastardos emo-
cionais”, pois, ao amadurecerem, acabariam por tomar ciência 
de que eram indesejadas pelos seus pais59. 

Finalizamos este tópico com importante questão deba-
tida na doutrina, que é a seguinte: pode-se reclamar indenização 
na wrongful birth pela falta do dever de informação de qualquer 
doença ou malformação do nascituro ou é requisito condicio-
nante desta espécie de responsabilidade civil médica que o qua-
dro de saúde do feto seja grave? 

Parte da doutrina entende que o dever de informação no 
diagnóstico médico deve ser o mais amplo possível, conside-
rando o estágio da ciência médica, e que, por isso, qualquer ato 
negligente nesse aspecto seria passível de responsabilização. 

Por outro lado, a professora Andrea Macía Morillo60 
afirma que seria prudente que não se ampliasse demasiadamente 
o espectro de incidência deste tipo de ação, para abarcar até 

 
58 Essa questão foi suscitada no artigo de Jean-Paul Amman que discute as controvér-
sias derivadas do julgado do Arrêt Perruche, nos seguintes termos: “ensuite, ce 
soupçon en engendre un autre qui a contribué à dramatiser le débat autour de l’arrêt. 
À la suite de l’avocat général Jerry Sainte-Rose, le CCNE évoqua un risque de ‘pres-
sion eugénique’ sur les professionnels du diagnostic prénatal et les obstétriciens : fai-
sant jurisprudence, l’arrêt risquait d’ouvrir la voie à une multiplication des conten-
tieux, poussant ces derniers à conseiller des interruptions de grossesse au moindre 
doute, par ‘précaution’” (AMMAN, Jean-Paul, op. cit., p. 137). 
59 Cf. SILVA, Rafael Peteffi da; RAMMÊ, Adrina Santos. Responsabilidade civil pelo 
nascimento de filhos indesejados: comparação jurídica e recentes desenvolvimentos 
jurisprudenciais in Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional, v. 01, nº 01, 
dezembro/2013 , pp. 127 e 131. Disponível em https://revistadocejur.tjsc.jus.br/ce-
jur/article/view/28 e acessado em 11/02/2018. 
60 Cf. MORILLO, Andrea Macía. El tratamiento de las acciones de wrongful birth y 
wrongful life a la luz de la nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, 
Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid - RJUAM, nº 23, Madrid: Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 2011-I, pp. 91/93. Disponível em https://revis-
tas.uam.es/revistajuridica/article/view/5993 e acessado em 30/02/2018. 
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mesmo a falta de informação de pequenas enfermidades ou de-
feitos como, por exemplo, a falta de um dedo numa das mãos. 

Seguindo esta linha de raciocínio, com a qual concorda-
mos, também não seria razoável admitir-se a responsabilização 
do médico que não informa adequadamente que o nascituro é 
acometido de diabetes do tipo 2, já que esse tipo de doença é 
facilmente controlada por medicamentos nos dias atuais e que, 
no contexto português, o Código Penal é claro ao afirmar a in-
terrupção da gravidez só não será punível quando a doença ou a 
deficiência for de natureza grave. 

Por isso, conclui-se que, para a configuração da negli-
gência do ato médico como um dano juridicamente indenizável 
neste tipo de demanda, não basta que tenha havido a falha na 
informação sobre o quadro de saúde da criança, mas sim que a 
doença ou a deficiência não constatada seja efetivamente 
grave61. 
 
2.2- ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILI-
DADE CIVIL NAS AÇÕES BASEADAS NA TEORIA DO 
NASCIMENTO INDEVIDO: 

 
A responsabilidade civil cumpre basicamente uma fun-

ção: obrigar terceiro a proceder a reparação de lesões provoca-
das na esfera jurídica do lesado62, conforme invoca o artigo 483, 
nº 1 do Código Civil português63 e o artigo 927, caput do Código 

 
61 “La levedad del mal o enfermedad presente en el feto hace que este presupuesto 
falle, pues se pone en duda la ‘relevancia’ de la información omitida, relevancia que 
va asociada a la idea de que la negligencia recae sobre la información relativa a un 
factor que puede y debe ser tenido en consideración por un sujeto medio para adoptar 
una decisión como la que aquí se plantea” (MORILLO, Andrea Macía. El tratamiento 
de las acciones de wrongful birth y wrongful life a la luz de la nueva ley sobre inter-
rupción voluntaria del embarazo, op. cit., p. 92). 
62 Cf. GONZÁLEZ, José Alberto, op. cit., p. 55. 
63 “Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a in-
demnizar o lesado pelos danos resultantes da violação” (Disponível em  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis e 
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Civil brasileiro64. 
Partindo dessa premissa, entendemos ser metodologica-

mente correto examinarmos cada um dos pressupostos da res-
ponsabilidade civil para definirmos quando a teoria do nasci-
mento indevido a estes se subsumirá, visto que o nascimento de 
criança malformada nem sempre será apto a ocasionar a respon-
sabilidade civil médica65. 
 
2.2.1- ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO: DA AFERIÇÃO 
DA CONDUTA CULPOSA 

 
O primeiro ponto a se analisar numa demanda baseada 

na wrongful birth será a conduta do médico em relação ao paci-
ente. Deverá o julgador perquirir as informações constantes nos 
autos para, ao final, concluir se o comportamento do referido 
profissional se deu conforme determina a práxis clínica ou se há 
traços de negligência em sua atuação. 

Ou seja, a aferição da culpa no caso concreto se baseará 
na comparação entre o procedimento tomado pelo médico que 
assistiu a grávida durante o período pré-concepcional e/ou pré-
natal, com aquele que o bom profissional médico, medianamente 
competente, tomaria na mesma situação. Caso se constate que a 
prática adotada pelo profissional se afastou do paradigma, con-
figurado estará o evento danoso. 

 
acessado em 05/03/2018). 
64 “Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo” (Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/2002/l10406.htm e acessado em 05/03/2018). 
65 “No todo nacimiento de un niño enfermo o gravemente discapacitado va a dar lugar 
a una responsabilidad de los profesionales médicos intervinientes, sino sólo aquellos 
supuestos en los que concurran los requisitos necesarios para traspasarles a éstos la 
carga del daño experimentado por los progenitores o el niño nacido enfermo” (MO-
RILLO, Andrea Macía. Panorama de la responsabilidade civil de los profesionales 
sanitários por wrongfulbirth y wrongful life in Revista Chilena de Derecho Privado, 
n.º 12, julio/2009, p. 172. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S071880722009000100005 e acessado em 
05/03/2018). 
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A relação médico-paciente formada a partir da contrata-
ção da prestação de serviços, prevê que o profissional da saúde 
utilizará, durante o DPN ou DGPI, todas as técnicas disponíveis 
pela ciência médica naquele momento, para proporcionar à ges-
tante uma gravidez sem intercorrências, alertando os interessa-
dos sobre eventuais riscos de anomalia fetal ou embrionária, 
dando a estes a oportunidade de decidir livremente pela inter-
rupção voluntária da gravidez, no primeiro caso ou pelo prosse-
guimento da procriação medicamente assistida, no segundo 
caso66. 

Caso haja desrespeito aos deveres de informação e de ob-
tenção de consentimento informado, disciplinados no Código 
Deontológico Médico dos países estudados, caracterizada estará 
a ilicitude típica das ações baseadas no nascimento indevido67. 
 
2.2.2- DANO INDENIZÁVEL E AS FORMAS DE REPARA-
ÇÃO: 

 
De acordo com a definição fornecida pelo artigo 2:101 

dos Princípios de Direito Europeu da Responsabilidade Civil, 
publicado pela European Group on Tort Law – EGTL68, “o dano 
consiste numa lesão material ou imaterial a um interesse juridi-
camente protegido”. 

Ou seja, a responsabilização civil de uma pessoa 
 

66 “Por el contrario, cuando la enfermedad o defecto que se concrete tras el nacimiento 
sea una de las que, de acuerdo con el estado actual de la ciencia médica, no pueda ser 
diagnosticada antes de la concepción o antes del plazo legalmente fijado para ejercitar 
la facultad de interrupción voluntaria del embarazo, nada se le puede reprochar al 
profesional sanitario que no la detectara en fase preconceptiva o prenatal; su diagnós-
tico, aunque erróneo, se enmarcaría en el contexto de un comportamiento diligente” 
(MORILLO, Andrea Macía. Panorama de la responsabilidade civil de los profesiona-
les sanitários por wrongfulbirth y wrongful life, op. cit., p. 176). 
67 Segundo Luís Guimarães Pinto, “a informação - que deve referir-se ao diagnóstico, 
prognóstico, opções de tratamento, grau de urgência, os potenciais riscos e consequên-
cias do tratamento - é a base e o pressuposto do ‘consentimento informado’” (PINTO, 
Luís Guimarães, op. cit., p. 374). 
68 Disponível em http://www.egtl.org/ e acessado em 12/09/2018. 
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pressupõe a existência de um prejuízo a outrem, a partir de de-
terminada conduta a si imputada. 

Alertamos, mais uma vez, que na wrongful birth action, 
o dano não se configurará pela deficiência do nascido, que é de-
rivada de outras causas.  

Nessas espécies de demanda, o prejuízo surgirá em de-
corrência das seguintes situações: 

a) no período pré-conceptivo, quando o equivocado 
aconselhamento genético do médico acaba não impedindo a pa-
ciente de engravidar de uma criança com deficiência ou doença 
grave, constatáveis através de exames de rastreio, ofendendo o 
direito à não concepção do casal69 e/ou; 

b) no período do pré-natal, a partir do momento em que 
a conduta negligente do médico inviabiliza a prerrogativa, ou-
torgada pela lei à gestante, de interromper a gravidez quando 
constatado o desenvolvimento anormal do feto. 

Nesse sentido, segundo aponta a doutrina civilista mo-
derna, o dano, nos casos de wrongful birth, será comprovado 
através do chamado counterfactual test, que compara a situação 
em que os progenitores se encontram após a gestante seguir o 
curso normal da gravidez, dando à luz uma criança incapacitada 
(situação real e atual) com aquela em que estes se encontrariam 
caso lhes fosse dada a oportunidade de interromper a gestação a 
partir da ciência de informações relevantes e fundamentais, que 
negligentemente não lhes foram fornecidas (situação atual 

 
69 Nesse mesmo sentido, Andrea Macía Morillo afirma que “el daño que aqui se iden-
tifica como daño relevante en el contexto de estas acciones de wrongful birth presenta, 
además, la ventaja de que puede ser enlazado casualmente sin gran dificultad com el 
comportamiento del profesional sanitario que provoca el diagnóstico errôneo que, a 
su vez, priva de la información necessária para poder ejercitar libremente la libertad 
de procración o para conformar el supuesto de hecho a partir del cual se concede la 
facultad de aborto. Así, el enlace causal se establece en dos tiempos sucesivos: uno 
que une el comportamiento del profesional sanitario y el error en el diagnóstico pre-
conceptivo o prenatal, y outro que liga éste con la privación de la libertad de los pro-
genitores o de la facultad de la gestante (MORILLO, Andrea Macía. La Responsabi-
lidad Civil Médica, Las Llamadas Acciones de Wrongful Birth y Wrongful Life, op. 
cit., pp. 22/23). 
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virtual)70-71. 
Uma pergunta que é feita dentro da comunidade jurídica 

é se seria necessário que os genitores comprovassem numa de-
manda desta natureza que, informados da doença incurável ou 
da deficiência gravosa, teriam optado pela interrupção da gravi-
dez. 

Segundo o professor Guilherme de Oliveira, essa prova 
teria que se assentar, por exemplo, numa prévia manifestação da 
mulher grávida nesse sentido, ou a partir da análise de seu com-
portamento em situação semelhante numa gravidez anterior72. 

Ocorre que, para a maioria da doutrina a resposta seria 
negativa, sendo tal prova totalmente desnecessária. Marta Nunes 
Vicente73, por exemplo, defende que sempre existiria nexo cau-
sal e, consequentemente, responsabilização dos envolvidos, 
mesmo sem uma prova cabal74. 

A única ressalva que faz, fundamentada na teoria da 
perda da chance, é em relação ao quantum indenizatório a ser 
pago pela conduta danosa que, em sua visão, deveria variar de 
acordo com a medida de certeza sobre de que forma a grávida se 

 
70 “Se a vida do filho atingido pela deficiência acarretar, de facto, acrescidos custos 
patrimoniais e pessoais para os pais, é razoavelmente evidente que eles estarão agora 
em condição worse off por comparação com aquela em que estariam caso tivessem 
podido optar pela interrupção da gravidez. O counterfactual test é, portanto, exequí-
vel” (GONZÁLEZ, José Alberto, op. cit., pp. 70 e 82). 
71 No mesmo sentido: “If through a professional fault, a child would be born disabled, 
the injurer would be held liable for the damage resulting from the comparison between 
the actual condition of the child and the condition which would have existed without 
fault” (KEULENEER, Fernand. "Wrongful birth", liability and indemnification: an 
uneasy fit, p. 07. Disponível em https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/article-keuleneer-
wrongful-birth.pdf e acessado em 25/09/2018). 
72 Cf. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de, op. cit., p. 13. 
73 Cf. VICENTE, Marta de Sousa Nunes. Algumas reflexões sobre as acções de 
wrongful life: a jurisprudência Perruche in Lex Medicinae, ano 6, nº 11, Coimbra: 
Coimbra Editora, outubro/2009, pp. 122/123.  
74 Nesse sentido: Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, Proc. nº 
57/11.TVLSB.L1-7, Relator Roque Nogueira, julgado em 29 de abril de 2014. Dispo-
nível em https://jurispruden-
cia.csm.org.pt/ecli/ECLI:PT:TRL:2014:57.11.9TVLSB.L1.7 e acessado em 
24/09/2018. 
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comportaria, caso tivesse sido informada sobre o estado de saúde 
do nascituro. 

Ou seja, se houvessem elementos seguros para indicar 
que a opção seria o aborto, o valor da indenização deveria ser 
maior, ao passo que se a tendência fosse a manutenção da gravi-
dez, o montante da condenação deveria ser menor. 

O professor Paulo Mota Pinto75, embasado pela jurispru-
dência alemã, defende que haveria uma presunção em favor do 
credor da informação, no sentido de que teria optado pelo aborto, 
caso fosse informado sobre a gravidade da deficiência do filho, 
merecendo ser indenizado pela falta de diligência e cuidado do 
médico76. 

Ratificando os demais doutrinadores, Vera Lúcia Raposo 
diz também não crer que o sucesso deste tipo de reivindicação 
exija que os lesados façam prova de que teriam interrompido a 
gestação, caso tivessem sido corretamente informados sobre o 
estado de saúde do nascituro, porque o dano não radicaria apenas 
nisso, mas também na violação da escolha reprodutiva do casal 
ou do direito ao correto diagnóstico da saúde da criança77. 

Voltando ao cerne desse pressuposto, lembramos que um 
dos objetivos de ações dessa natureza é o de obrigar os respon-
sáveis pelo erro médico a compensar o dano não patrimonial, 
que se configura a partir da ofensa ao direito de autodetermina-
ção reprodutiva, visto que o casal lesado acaba sendo privado do 
direito a tomada de decisão, livre e consciente, em relação a op-
ção pelo aborto eugênico ou pela não implantação do embrião 

 
75 Cf. PINTO, Paulo Mota. Indemnização em caso de “nascimento indevido” e de 
“vida indevida” (“wrongful birth” e “wrongful life”) in Direitos de Personalidade e 
direitos fundamentais – estudos – 1ª ed., Coimbra: GESTLEGAL, abril/2018, p. 754, 
nota 47. 
76 Posição semelhante é a do civilista José Alberto González, que afirma que não se 
deve perquirir a vontade real ou presumível dos pais, mas sim analisar qual seria a 
conduta da “pessoa normal ou típica colocada no respetivo lugar e com os seus co-
nhecimentos, nos termos do que disciplina o art. 236, I do CCp”  (GONZÁLEZ, José 
Alberto, op. cit., pp. 82/83). 
77 Cf. RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 65. 
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geneticamente alterado na cavidade uterina da pretendente, bem 
como pelo sofrimento e angústia que o nascimento do filho com 
deficiência gera na vida de seus genitores78-79. 

O outro seria o de obrigar os responsáveis pelo erro mé-
dico a reparar os danos patrimoniais80. 

A maioria da doutrina defende que a reparação desse tipo 
de dano se restrinja às despesas extraordinárias, consistentes nos 
custos associados ao sustento de uma criança com grave defici-
ência, tais como despesas médicas, remédios, fisioterapia e de-
mais terapias, serviços educacionais especiais, etc. (chamado de 
special damages)81-82-83. 

 
78 Cf. MANSO, Luís Duarte Baptista, op. cit., p. 136. 
79 Luís Guimarães Pinto defende, inclusive, que outros familiares que tenham convi-
vência com a criança portadora de mazelas físicas e psíquicas também sejam destina-
tários dessa compensação, tais como avós e irmãos - o chamado “dano em ricochete” 
(PINTO, Luís Guimarães, op. cit., p. 378). 
80 “O pedido de indemnização tem como fundamento o colapso moral e o prejuízo 
económico resultante de ter um filho que sofre de uma doença ou anomalia genética” 
(PINTO, Luís Guimarães, op. cit., p. 373). 
81 Nesse sentido: “(...) em tais ações, o erro médico não pode ser classificado como 
causador dos prejuízos materiais e morais decorrentes da alimentação, escolarização 
e sustento de uma forma geral da criança ad eternum” (NARDELLI, Eduardo Felipe 
e; SÁ, Priscilla Zeni, op. cit., p. 165). Também nesse sentido: SÁ, Maria de Fátima 
Freire de. Bioética: impacto do projeto parental na escolha do filho, p. 12. Disponível 
em http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/33.pdf e acessado em 
30/01/2018 e; TESÓN, Inmaculada Vivas, op. cit., p. 408.  
82 “Os danos patrimoniais materializam-se em gastos extra motivados pelas anomalias 
físicas ou mentais do filho: custos médicos, sanitários e assistenciais; custos de adap-
tação da habitação da família; custos de aquisição ou adaptação de veículo adequado 
para o seu transporte; custos de educação especial; remuneração da pessoa para assis-
tir à criança; perda de rendimento experimentados pelo progenitor, que teve de desistir 
do trabalho ou reduzir sua jornada para cuidar de seu filho enfermo; et alia” (PINTO, 
Luís Guimarães, op. cit., pp. 377/378). 
83 Segundo José Alberto González, grande parte da jurisprudência norte-americana 
tem restringido o âmbito de aplicação deste tipo de ação: “tratando-se de wrongful 
birth, a compensação pecuniária circunscreve-se aí, normalmente, aos chamados da-
nos especiais: custos extraordinários associados à criação de um ser vítima de grave 
deficiência. Os custos normais ou comuns encontrar-se-ão geralmente cobertos pelos 
sistemas de segurança social vigentes e, portanto, não serão abrangidos pela compen-
sação pecuniária devida a título de recompensa” (GONZÁLEZ, José Alberto, op. cit., 
pp. 15/16). 
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Vera Lúcia Raposo argumenta que as despesas ditas 
“normais” não se encontrariam abrangidas pela indenização por-
que os pais, a partir do momento que voluntariamente optaram 
pela gravidez, estariam cientes do aumento de despesas que te-
riam a partir do nascimento de seu filho, motivo pelo qual tais 
valores deveriam ser arcados pelos mesmos, em decorrência da 
responsabilidade parental, nos termos do artigo 1878.º, n.º 1 do 
Código Civil português84-85 e do artigo 1634 do Código Civil 
brasileiro. 

Há, inclusive, uma decisão do Tribunal da Relação de 
Guimarães que adota tal tese. Segundo aponta o referido órgão 
colegiado, em ações envolvendo a tese do nascimento indevido, 

a indemnização deverá abranger os danos patrimoniais (espe-
cialmente, os custos adicionais resultantes da deficiência) cau-
sados aos pais da criança, bem como os danos não patrimoni-
ais, resultantes da privação da possibilidade de praticar licita-
mente a interrupção da gravidez86. 

Já a doutrina minoritária defende o pagamento de todas 
as despesas (general damages), ao argumento de que, em razão 
da desproporção entre os custos de prevenção e de reparação, 
seria importante que a condenação dos envolvidos fosse feita em 
valor considerável, para que esse tipo de conduta médica desidi-
osa fosse coibida. 
 
2.2.3- NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

 
84 Cf. RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 88. 
85 Marta Vicente utiliza argumentação semelhante, lembrando que a gestante não ad-
mitiu criar qualquer criança, mas sim uma criança saudável, razão pela qual o valor 
da indenização deverá ser calculado “em função dos custos extraordinários que arraste 
o desenvolvimento e o crescimento em condições dignas da criança deficiente, e não 
de quaisquer despesas já pressupostas no sustento de um filho” (VICENTE, Marta de 
Sousa Nunes, op. cit., p. 121). 
86 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, Proc. n.º 1212/08.4TBBCL.G1, 
Relatora Rosa Tching, julgado em 16/06/2012. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/64d75810cdacdb
c080257a31003af2cd?OpenDocument&Highlight=0,wrongful e acessado em 
14/02/2018. 
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MÉDICA E O DANO: 
 
Como é sabido, para a configuração da responsabilidade 

civil, também se faz necessário que haja um nexo causal entre a 
conduta do agente e o dano sofrido pelo lesado87.  

Na teoria do nascimento indevido, a relação de causali-
dade seria exatamente a falta ou a inadequada informação da 
condição em que se encontraria o feto, que acabaria por inviabi-
lizar a decisão esclarecida dos envolvidos sobre a continuidade 
ou não da gestação. 

Isso se agrava porque, com a evolução da medicina, os 
exames laboratoriais revelam um elevado grau de certeza em 
seus resultados, subsidiando o médico em sua atividade, razão 
pela qual, eventual má prestação do serviço por parte desse pro-
fissional ficaria evidenciada de forma objetiva.  

Ou seja, hodiernamente existem ferramentas suficientes 
para auxiliar o médico no diagnóstico da situação fetal ou em-
brionária, não havendo razão para que eventuais falhas na pres-
tação da informação aos genitores não sejam punidas. 

Assim, na wrongful birth, embora o quadro clínico do 
nascituro seja desassociado de qualquer conduta do médico, se 
este tivesse atuado segundo o que preconiza a legis artis, poderia 
ter evitado o nascimento da criança deficiente e isto, segundo a 
doutrina, já seria o suficiente para configuração do nexo de cau-
salidade88. 

Guilherme de Oliveira lembra que a demonstração de 
causalidade direta e imediata entre o fato e o dano não é impres-
cindível para o direito civil, sendo suficiente que haja uma cau-
salidade indireta para a configuração do ato ilícito e a sua 

 
87 “A questão do nexo causal é de suma importância, já que é de tal que será possível 
estabelecer a relação entre o resultado e a ação, permitindo assim afirmar-se que esta 
ação produziu aquele resultado, i.e., que o dano sofrido seja a consequência da culpa 
cometida” (PINTO, Luís Guimarães, op. cit., p. 368). 
88 Cf. RAPOSO, Vera Lúcia, op. cit., p. 64. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1381_ 
 

 

consequente responsabilização89. 
Em outras palavras, a responsabilização se dá pela con-

duta negligente do médico no processo de informação aos pais, 
que acaba por permitir o nascimento da criança deficiente.  

Aí que se assenta o nexo causal: a responsabilidade não 
pela deficiência, mas pelo nascimento com deficiência; por se 
ter privado o casal da oportunidade de tomar uma decisão infor-
mada e esclarecida quanto à interrupção da gravidez ou à não 
concepção. 

Concluindo, é importante que alertemos o leitor para as 
dificuldades que o julgador terá, no caso concreto, para analisar 
se a conduta do médico demandado pode ser configurada como 
um ato de mau exercício da medicina, passível de responsabili-
zação civil. 

Isso porque, o magistrado não possui aptidão técnica 
para decidir se o ato médico questionado não obedeceu as regras 
profissionais cientificamente reconhecidas e habitualmente pra-
ticadas, motivo pelo qual, se faz imprescindível que este seja au-
xiliado por um perito judicial, que deverá esclarecer todas as dú-
vidas do juízo.   
 
2.3- DIREITO COMPARADO: 

 
Pretendemos com esse tópico apresentar uma análise ju-

risprudencial de casos jugados pelos Tribunais dos Estados Uni-
dos da América, considerado o berço desta fattispecie, e pelos 
Tribunais de países europeus, para auferirmos a existência de al-
guma tendência em relação à aceitabilidade das pretensões ba-
seadas na wrongful birth nesses ordenamentos jurídicos. 

 
 

89 E conclui: “se o médico executa mal um DPN, produz um resultado negativo falso 
e a grávida leva até ao fim uma gravidez que teria podido interromper – e que teria 
provavelmente interrompido – pode dizer-se que a conduta culposa do médico foi a 
causa do nascimento com a deficiência grave que não foi diagnosticada (OLIVEIRA, 
Guilherme Freire Falcão de, op. cit., p. 12). 
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2.3.1- A JURISPRUDÊNCIA NORTE-AMERICANA: 
 
Pode-se dizer que as ações baseadas na teoria do nasci-

mento indevido tiveram origem nos Estados Unidos da América 
e, até por isso, possuem grande aceitação nos Tribunais norte-
americanos atualmente90. Mas nem sempre foi assim. 

O primeiro caso sobre a teoria do nascimento indevido 
naquele país ocorreu em 1967, no julgamento Gleitman v. Cos-
grove, de jurisdição da Suprema Corte de Nova Jersey. 

A ação foi ajuizada por um casal, em nome próprio, e em 
favor de seu filho Jeffrey, que havia nascido cego e surdo, em 
virtude de uma rubéola contraída pela mãe durante a gravidez, 
que decidiu prosseguir com a gestação, depois que os médicos 
afastaram qualquer chance da doença influenciar no desenvolvi-
mento do feto. 

A Corte competente rejeitou ambos os pleitos, sob a ale-
gação de que, para a procedência do pedido da criança, haveria 
a necessidade de se fazer uma comparação entre a sua existência 
com deficiência e a sua não existência, o que, na visão do refe-
rido colegiado, seria impossível. Já quanto ao pedido dos pais, 
decidiu aquele órgão julgador que o direito à vida da criança se-
ria superior aos danos emocionais e patrimoniais suportados por 
aqueles91. 

A tese da wrongful birth foi admitida pela primeira vez 
no caso Stewart v. Long Island College Hospital, da Corte de 
Apelação de Nova Iorque92.  

 
90 “Por lo que respecta a Estados Unidos, en general, tanto la doctrina como la juris-
prudência parecen inclinarse por estimar la acción de wrongful birth” (MORILLO, 
Andrea Macía. La Responsabilidad Civil Médica, Las Llamadas Acciones de Wrong-
ful Birth y Wrongful Life, op. cit., p. 30). 
91 “Though we sympathize with the unfortunate situation in which these parents find 
themselves, we firmly believe the right of their child to live is greater than and pre-
cludes their right not to endure emotional and financial injury” (Gleitman v. Cosgrove, 
49 NJ 22, 227 A.2d 689 (1967). Disponível em https://www.leagle.com/deci-
sion/19677149nj22160 e acessado em 22/02/2018). 
92 Stewart v. Long Island College Hospital, 58 Misc.2d 432 (1968). Disponível em 
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Segundo constava nos autos, o demandado, através de 
sua equipe médica, teria se recusado a interromper a gravidez da 
mãe/demandante, que havia sido diagnosticada com rubéola no 
estágio inicial da gestação e, por isso, aconselhada pelo médico 
que acompanhava o seu pré-natal, a realizar o aborto terapêutico. 

Em decorrência dessa omissão, a criança nasceu com sé-
rias deficiências físicas e mentais que lhe incapacitaram para o 
resto de sua vida.  

Após a instrução do processo, o Tribunal de Apelação, 
em seu veredito, decidiu confirmar a condenação ao pagamento 
de indenização à mãe da criança, imposta à entidade hospitalar. 

Podemos ainda citar os casos Becker v. Schwartz93, deci-
são proferida pelo Tribunal de Nova Iorque, muito citada pela 
doutrina, e Berman v. Allan94, que é emblemático por também 
ter sido proferida pelo Supremo Tribunal de Nova Jersey, que 
havia negado o pedido baseado na teoria do nascimento indevido 
doze anos antes, em Gleitman v. Cosgrove, conforme acima re-
latado. 

Nele, os pais de Sharon pediam em nome próprio e em 
favor da criança a compensação pelos danos patrimoniais e não 
patrimoniais, sofridos em decorrência da atuação negligente de 
dois médicos, sob a alegação de que estes profissionais se des-
viaram dos padrões médicos aceitos ao não identificar que o 
bebê era portador da síndrome de Down, situação facilmente 
constatável à época, através do exame denominado amniocen-
tese, não dando aos pais o direito de decidirem pelo seu aborto. 

Apesar de insistir na negativa do pedido da filha (wrong-
ful life), o Tribunal decidiu por bem rever o antigo posiciona-
mento e reconhecer a viabilidade do pedido dos pais (wrongful 

 
https://www.leagle.com/decision/196849058misc2d4321366 e acessado em 
09/09/2018. 
93 Becker v. Schwartz, 46 NY2d 401 (1978). Disponível em https://www.lea-
gle.com/decision/197844746ny2d4011413 e acessado em 11/03/2018. 
94 Berman v. Allan, 80 NJ 421 (1979). Disponível em https://www.leagle.com/deci-
sion/197950180nj4211473 e acessado em 11/09/2018. 
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birth), condenando os médicos demandados ao ressarcimento 
dos danos sofridos. 

Como apontado pela doutrina, podemos dizer que a mai-
oria dos julgados nos Tribunais norte-americanos admite a via-
bilidade de demandas baseadas na wrongful birth.  

Apesar disso, considerando a grande autonomia legisla-
tiva dos Estados daquele país, alguns segmentos da sociedade 
diretamente afetados pelas decisões, tais como médicos, labora-
tórios e seguradoras, costumeiramente tentam emplacar leis que 
passem a inadmitir tal espécie de responsabilidade civil, já que 
os Tribunais têm o costume de fixar indenizações em valores 
bem elevados95. 
 
2.3.2- A JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA: 

 
O cenário de aceitação das wrongful birth actions parece 

ser o mesmo na grande maioria da doutrina e da jurisprudência 
dos países europeus96. 

Na Alemanha, o BGH tem, reiteradamente, admitido a 
viabilidade dessa demanda proposta pelos pais de crianças defi-
cientes97. Num dos casos, o referido Tribunal confirmou uma 
decisão que havia conferido reparação a um casal pelos danos 
provocados pela conduta desidiosa do médico ginecologista que 
acompanhava a gravidez, por não ter constatado graves malfor-
mações no feto, obrigação essa que decorria da natureza contra-
tual da prestação de serviços médicos pactuada com os envolvi-
dos98. 

 
95 Conforme se observa em reportagem acessível através do seguinte link: 
https://www.youtube.com/watch?v=s3d1yuVvoBQ. 
96 Concordando com essa conclusão: VICENTE, Marta de Sousa Nunes, op. cit., p. 
120 e; SIMÕES, Fernando Dias, op. cit., p. 193. 
97 Nesse sentido: BGH, Urt. 18 de janeiro de 1983 - VI ZR 114/81 (BGHZ 86, 240). 
Disponível em http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/bghz86_240.htm e acessado em 
10/03/2018.  
98 BGH, acórdão de 18/6/2002 - VI ZR 136/01. Disponível em http://juris.bundesge-
richtshof.de/cgi-
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Na França talvez tenhamos um dos casos mundiais mais 
emblemáticos, que suscitou severas discussões, não só na comu-
nidade jurídica, mas em toda a sociedade daquele país, conhe-
cido como L’ Arrêt Perruche99. 

Nesse processo, após várias reviravoltas, reconheceu-se 
não só o direito à reparação dos danos aos pais, em decorrência 
de erro médico no diagnóstico de deficiência do feto, como tam-
bém o direito à indenização para o próprio filho, Nicolas Perru-
che, que, por ser portador da síndrome de Gregg, apresentava 
distúrbios neurológicos graves, surdez bilateral, retinopatia e do-
ença cardíaca. 

Isso acabou gerando revolta da comunidade médica, 
principalmente entre os ecografistas, o que influenciou a edição 
de lei pelo Parlamento francês (Lei nº 2002-303100), que ficou 
conhecida como lei “anti-Perruche”, pois passou a proibir ex-
pressamente demandas com base na wrongful life, admitindo 
apenas a wrongful birth101-102. 

 
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=17816&pos=0&anz=1 
e acessado em 10/09/2018. 
99 Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, L’ arrêt 
Perruche. Disponível em http://archive.wikiwix.com/ca-
che/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuri-
Judi.do%3FidTexte%3DJURITEXT000007041543 e acessado em 09/03/2018. 
100 Disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000000227015 e acessado em 24/09/2018. 
101 “La Cour de cassation répondit par l’affirmative et suscita un débat juridique, éthi-
que et social d’une ampleur telle que le législateur intervint; il le fit de manière radi-
cale: non seulement il interdit l’action de l’enfant, mais en outre il priva les parents de 
la réparation des préjudices liés à la charge matérielle de l’enfant handicapé, celle-ci 
étant renvoyée à la solidarité nationale” (LABRUSSE-RIOU, Catherine. L’indem-
nisation du handicap de naissance : vrai débat ou question mal posée?, Reveu Fran-
çaise des Affaires Sociales, 2002/3, nº 3, p. 139. Disponível em 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2002-3-page-139.htm e 
acessado em 16/09/2018). 
102 Atualmente o tema é disciplinado pelo artigo L.114-5 do Código de Ação Social e 
das Famílias, nos seguintes termos: “Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul 
fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut 
obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le 
handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de 
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No Reino Unido, podemos citar o julgamento Salih v. 
Enfield Area Health Authority, em que os pais de uma criança 
nascida com problemas de surdez e cegueira parcial, causados 
pela rubéola contraída por sua mãe durante a gravidez, proces-
saram o réu pela falha no dever de informação sobre os possíveis 
efeitos da referida doença em um feto em desenvolvimento e 
acabaram se saindo vitoriosos, com a condenação do demandado 
ao pagamento de £68.000 libras esterlinas103. 

Ademais, no caso Meadows v. Khan104, julgado em no-
vembro de 2017, a Suprema Corte do Reino Unido discutiu se 
os custos de uma segunda deficiência do bebê, sem qualquer cor-
relação com a negligência médica, também deveriam ser arcados 
pelo responsável pelo ato ilícito. 

Segundo o relatório da supramencionada decisão, a de-
mandante teria procurado um médico especialista para que o 
mesmo realizasse exames no sentido de descobrir se esta era por-
tadora do gene da hemofilia, tendo o hematologista descartado 
essa possibilidade, o que levou a paciente a prosseguir com a 
intenção de engravidar. 

Após o nascimento da criança, descobriu-se que a 
mesma, além da hemofilia, também possuía o transtorno do es-
pectro do autismo e que isso, inclusive, atrapalhava o controle 
da doença, já que o menor não possui a capacidade de reportar 
aos pais sobre eventuais sangramentos, o que dificultaria uma 
vida independente no futuro. 

Surpreendentemente, a Corte considerou que, apesar do 

 
l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé 
est engagée visà-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant 
la grossesse à la suíte d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une in-
demnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges 
particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compen-
sation de ce dernier relève de la solidarité nationale”. 
103 Salih v. Enfield [1991] 3 All ER 400. Disponível em 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12344396 e acessado em 04/10/2018. 
104 Meadows v. Khan [2017] EWHC 2990(QB). Disponível em http://medicalnegli-
genceteam.com/public/images/images/1511523230.pdf e acessado em 04/10/2018. 
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autismo não ter relação com a hemofilia, caberia ao médico de-
mandado a responsabilidade pelo pagamento de indenização na 
proporção das despesas médicas que os demandantes tinham 
com ambas as doenças, já que, o erro no diagnóstico pré-con-
cepcional acabou inviabilizando o direito conferido aos pais de 
interromper a gravidez, caso fosse a sua vontade. 

Na Holanda, há precedente da Hoge Raad também reco-
nhecendo as teses da wrongful birth e da wrongful life.  

No caso, uma mulher havia informado ao médico durante 
a gravidez sobre o histórico de um defeito hereditário na família 
do pai, porém o referido profissional não investigou o relatado, 
tendo a criança nascido com a respectiva doença genética.  

O médico e o hospital até reconheceram a responsabili-
dade em face da mãe (wrongful birth), porém não tiveram a 
mesma postura em relação à criança (wrongful life), direito esse 
reconhecido pelo supramencionado Tribunal105. 

Ademais, encontramos decisões favoráveis à teoria do 
nascimento indevido também na jurisprudência espanhola e na 
jurisprudência italiana.  

Como exemplos, citamos o primeiro caso julgado pelo 
Tribunal Supremo espanhol, datado de 1997, em que uma mãe, 
residente da província de Valência, deduziu pedido contra o mé-
dico responsável pelo acompanhamento pré-natal e contra o 
Hospital Universitário em que aquele prestava serviços, pelo 
fato do referido profissional ter agido negligentemente ao não 
comunicar tempestivamente o resultado do exame de amniocen-
tese feito no filho da demandante, que constatou que o mesmo 
era portador da síndrome de Down (mongolismo), inviabili-
zando a interrupção da gravidez, justamente pelo não preenchi-
mento do requisito temporal previsto em lei106. 

 
105 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van, 18 maart 2005 Eerste Kamer 
Nr. C03/206HR JMH/RM. Disponível em https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendo-
cument?id=ECLI:NL:HR:2005:AR5213 e acessado em 09/03/2018. 
106 Tribunal Supremo, Sentencia nº 495/1997 de 6 de junio (RJ 1997/4610).  Disponí-
vel em 
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E, ainda, apresentamos uma demanda recursal decidida 
pela Corte Suprema de Cassação italiana, julgada no ano de 
2015107, em que a mãe de uma criança com síndrome de Down 
havia acionado judicialmente o médico que lhe acompanhou ao 
longo do pré-natal, o hospital em que o mesmo laborava e o la-
boratório de análises clínicas, pelo fato dos envolvidos não te-
rem detectado a referida doença no momento oportuno, impe-
dindo-a de exercer o direito de interromper a sua gravidez, tendo 
o Tribunal competente se posicionado favoravelmente ao pleito 
da Recorrente, em razão da quebra do contrato resultante do di-
agnóstico negligente e defeituoso das possíveis malformações 
do feto108. 

Concluindo, pelo que podemos perceber, de uma ma-
neira geral, a doutrina e jurisprudência europeia também admi-
tem as ações de wrongful birth109. 
 
3- DA (IN)APLICABILIDADE DA TEORIA DO NASCI-
MENTO INDEVIDO NO DIREITO LUSO-BRASILEIRO: 

 
Segundo defende Andrea Macía Morillo, para que a teo-

ria o nascimento indevido seja recepcionada por um ordena-
mento jurídico, se faz necessário que este reconheça o direito a 

 
https://previa.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/NievesPa-
checo_Doc5.pdf e acessado em 14/09/2018. 
107 Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767 - Pres. 
Rovelli – est. Bernabai. Disponível em http://www.neldiritto.it/pu-
blic/pdf/25767_12_2015.pdf e acessado em 01/10/2018. 
108 No mesmo sentido: Corte Suprema Di Cassazione, Cassazione Civile, Sezione III, 
02 ottobre 2012, nº 16754. Disponível em http://www.biodiritto.org/item/166-cassa-
zione-16754-2012 e acessado em 12/03/2018, que inclusive admitiu o dano reflexo 
em favor dos irmãos da criança deficiente e; Corte Suprema Di Cassazione, Cassazi-
one Civile, Sezione III, 22 marzo 2013, nº 7269. Disponível em http://www.biodiri-
tto.org/index.php/item/267-informazione_nascituro e acessado em 12/03/2018. 
109 Nesse sentido: PAPPONE, Michele, op. cit., pp. 101 e 105 e; CORREIA, Vanessa 
Cardoso. Wrongful birth e wrongful life: de Nicolas Perruche a Kelly Molenaar in 
Subjudice: justiça e sociedade, Coimbra: Almedina, janeiro-março/2007, pp. 101 e 
105. 
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interrupção de gravidez de feto malformado, nos casos relacio-
nados à fase pré-natal e/ou que reconheça o direito à liberdade 
de procriação, nos casos relacionados às fases pré-concepcional 
e pré-implantacional110-111. 

E é com base nesse entendimento que procederemos a 
análise da aplicabilidade desta tese em Portugal e no Brasil. 
 
A) A APLICABILIDADE EM PORTUGAL: 

 
Segundo dispõe o artigo 142º, nº 1, alínea “c” do Código 

Penal português, a interrupção da gravidez não será punível 
quando feita por médico ou por outro profissional que esteja sob 
sua direção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente 
reconhecido e com o consentimento da mulher grávida, quando 
houverem seguros motivos para prever que o nascituro sofrerá, 
de forma incurável, doença grave ou malformação congênita, 
desde que o procedimento se dê nas primeiras 24 semanas de 
gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso 
em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo112. 

Apesar de não haver um reconhecimento expresso da li-
berdade de procriação no ordenamento jurídico lusitano, Luís 
Guimarães Pinto defende existir aquilo que nomina de “estatuto 

 
110 “Es presupuesto necesario de estas acciones que, en el Ordenamiento en que se 
planteen, esté reconocida la libertad de procreación o la facultad de aborto –según sea 
el supuesto de hecho de diagnóstico preconceptivo o prenatal– y que, además, en este 
segundo caso, tal facultad esté reconocida, concretamente, de forma libre o bien, al 
menos, para el motivo embriopático” (MORILLO, Andrea Macía. La Responsabili-
dad Civil Médica, Las Llamadas Acciones de Wrongful Birth y Wrongful Life, op. cit., 
p. 16). 
111 Esse é o mesmo entendimento de Luís Guimarães Pinto, vejamos: “Obviamente, 
para que estas ações prosperem num ordenamento jurídico são precisos dois pressu-
postos: o reconhecimento da liberdade de procriação, e a legalidade do aborto por 
motivo embriopático - ou seja, malformações genéticas ou congénitas” (PINTO, Luís 
Guimarães, op. cit., p. 375). 
112 Esse procedimento é regulado através da Portaria nº 741-A/2007, do Ministério da 
Saúde de Portugal. Disponível em https://dre.pt/pesquisa/-/search/442119/details/ma-
ximized e acessado em 16/09/2018. 
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jurídico da reprodução humana”, que estaria disperso na legisla-
ção portuguesa e supranacional, citando o exemplo da Conven-
ção de Oviedo, devidamente ratificada por Portugal.  

Lembra, inclusive, que a maternidade e a paternidade são 
definidos pelo artigo 68, nº 1, da Constituição da República por-
tuguesa como valores sociais113. 

Ainda, é garantido pelo artigo 70, nº 01, Código Civil 
lusitano, o direito ao planejamento familiar, havendo também 
disposições relacionadas ao dever de informação, ao consenti-
mento esclarecido e à possibilidade de testes pré-implantacio-
nais na Lei da PMA (artigo 12, “c”; 14, nº 1 e 2; artigo 28, nº 1 
a 3 e; artigo 29, nº 01). 

Tudo isso, combinado com a previsão dos artigos 483 e 
798 do Código Civil português, que tratam da responsabilidade 
civil contratual e extracontratual, é arcabouço suficiente para ga-
rantir embasamento jurídico apto a viabilizar a teoria do nasci-
mento indevido, tanto em relação aos erros cometidos no pré-
natal, como nos cometidos nas fases pré-conceptiva e pré-im-
plantatória. 

O STJ de Portugal já teve oportunidade de se posicionar 
sobre o tema em três momentos:  

A primeira decisão judicial, proferida em 2001, cujo re-
lator foi o Conselheiro Pinto Monteiro, tem uma particularidade: 
apesar de ser uma ação baseada na wrongful life e tal teoria não 
ter sido acolhida pelos Conselheiros, o importante é que os ar-
gumentos da decisão deixaram claro que se a demanda  fosse 
baseada na teoria do nascimento indevido, o resultado seria di-
ferente114. 

 
113 Cf. PINTO, Luís Guimarães, op. cit., p. 375. 
114 “O autor invoca danos por si sofridos, mas assenta o seu eventual direito à indem-
nização na supressão de uma faculdade que seria concedida à mãe (ou aos pais). Den-
tro da lógica da argumentação do autor, o pedido de indemnização deveria ser formu-
lado pelos pais e não por ele, já que o direito ou a faculdade que poderá ter sido violado 
não se encontra na órbita da sua esfera jurídica, mas sim de seus pais” (Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 01A1008, Relator Conselheiro Pinto Monteiro, 
julgado em 19/06/2001. Disponível em 
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Numa outra decisão, já em 2013, cuja relatora foi a Con-
selheira Ana Paula Boularot115, o Supro Tribunal de Justiça aco-
lheu pela primeira vez a tese, confirmando a decisão anterior-
mente proferida pelo Tribunal da Relação do Porto116, numa de-
manda que envolvia a mãe de uma criança multideficiente no 
polo ativo e uma clínica de radiologia e médicos radiologistas, 
responsáveis pela avaliação das ecografias obstétricas, no polo 
passivo. 

Concluiu-se pela existência de uma conduta ilícita e cul-
posa por parte dos médicos, que foi decisiva para que a autora 
levasse a sua gravidez adiante, com o consequente nascimento 
da criança deficiente, condenando os responsáveis ao pagamento 
de €200.000,00 (duzentos mil euros), pelos danos sofridos. 

Argumentou-se no referido decisum que 
a conduta dos Réus ao fornecerem à Autora uma ‘falsa’ repre-
sentação da realidade fetal, através dos resultados dos exames 
ecográficos que lhe foram feitos, contribuíram e foram decisi-
vos para que a mesma, de forma descansada e segura, pensando 
que tudo corria dentro da normalidade, levasse a sua gravidez 
até ao termo (...) 

Sendo tal conduta decisiva 
(...) para o resultado produzido, qual foi o de possibilitarem o 
nascimento do Autor com as malformações de que o mesmo 
era portador, o que não teria acontecido se aqueles mesmos 
Réus tivessem agido de forma diligente, com a elaboração dos 
relatórios concordantes com as imagens que os mesmos forne-
ciam, isto é, com a representação das malformações de que pa-
decia o Autor ainda em gestação. 

 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a58b8e01db0db48
8802577a80046c040?OpenDocument e acessado em 10/02/2018). 
115 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. nº 9434/06.6TBMTS.P1.S1, Rela-
tora Conselheira Ana Paula Boularot, julgado em 17/01/2013. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e657efc25ebbdf3b
80257af7003ca979?OpenDocument e acessado em 12/02/2018. 
116 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Proc. nº 9434/06.6TBMTS.P1, Relator 
Filipe Caroço, julgado em 01/03/2012. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/8f8d2b7e72244bca80256879006d6594?CreateDocument 
e acessado em 12/02/2018. 
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A tese foi novamente aceita, em 2015, num outro julgado 
do STJ daquele país, de relatoria do Conselheiro Helder Roque.  

Os pais propuseram uma ação contra uma clínica e um 
médico, pedindo a condenação destes ao pagamento de indeni-
zação pelos danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos, ale-
gando, em síntese, que, descoberta a gravidez, contrataram por 
três vezes os serviços da clínica, para a realização de exames de 
ecografia obstétrica, tendo o médico atestado em seus relatórios 
não haver qualquer deformação no feto. 

Ocorre que o menor nasceu com gravíssimas malforma-
ções dos membros superiores e inferiores, que determinaram 
uma incapacidade permanente global de 93% (noventa e três por 
cento), deformações essas detectáveis às 12 semanas, o que não 
aconteceu por descuido e negligência grosseira dos réus, fato 
que impediu que os pais pudessem efetuar uma interrupção da 
gravidez ou de, pelo menos, sujeitar o feto a tratamento capaz de 
diminuir significativamente as malformações existentes. 

Em suas razões, os julgadores afirmaram que 
se o médico executa ou interpreta mal um diagnóstico pré-natal 
produz um resultado negativo falso, concluindo-se a gravidez 
que a mãe teria podido interromper, podendo, então, dizer-se 
que a conduta culposa do médico foi a causa do nascimento 
com a deficiência grave que não foi diagnosticada117 

Esta decisão foi ainda objeto de recurso ao Tribunal 
Constitucional em 2016, sendo relatado pelo Conselheiro Teles 
Pereira, tendo a referida Corte confirmado a viabilidade jurídica 
da teoria do nascimento indevido em Portugal, ao decidir por 

não julgar inconstitucionais os artigos 483,º, 798.º e 799.º do 
Código Civil, interpretados no sentido de abrangerem, nos ter-
mos gerais da responsabilidade civil contratual — no quadro 
de uma ação designada por nascimento indevido (por referên-
cia ao conceito usualmente identificado pela expressão 

 
117 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 1212/08.4TBBCL.G2.S1, Re-
lator: Conselheiro Helder Roque, julgado em 12/03/2015. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/df88aba1ad4abd9d
80257e0700377278?OpenDocument e acessado em 14/02/2018. 
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wrongful birth) —, uma pretensão indemnizatória dos pais de 
uma criança nascida com uma deficiência congénita, não atem-
padamente detetada ou relatada aos mesmos em função de um 
erro médico, a serem ressarcidos (os pais) pelo dano resultante 
da privação do conhecimento dessa circunstância, no quadro 
das respetivas opções reprodutivas, quando esse conhecimento 
ainda apresentava potencialidade para determinar ou modelar 
essas opções118. 

 
B) A APLICABILIDADE NO BRASIL: 

 
A princípio, considerando a restrição legal no que diz 

respeito à interrupção da gravidez, que prevê tal possibilidade 
apenas em caso de risco de vida para a mãe (aborto terapêutico) 
e em caso de violência sexual (aborto ético), previstas no artigo 
128, I e II do Código Penal brasileiro, seria muito difícil a ocor-
rência de uma situação real que se subsumisse a teoria do nasci-
mento indevido neste país119. 

Inclusive, há um precedente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), negando provimento a um recurso contra a 
decisão de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, 
numa demanda que tinha como fundamento a wrongful birth, 
que é nominada em terras brasileiras de teoria do nascimento in-
desejado, cuja ementa é a seguinte: 

INDENIZAÇÃO - Danos morais e materiais - Responsabili-
dade civil - Erro médico - Alegação de que caso o exame pré-
natal concluísse pela existência de deficiência grave no feto, 
poderia a autora abortar e, assim, aliviar seu sofrimento de uma 
gravidez frustrada - Impossibilidade de aborto eugênico - 
Eventual conduta ilícita incapaz de gerar dano - Ausência do 

 
118 Acórdão do Tribunal Constitucional, Proc. n.º 55/16 (662/15), Relator: Conselheiro 
Teles Pereira, julgado em 02/02/2016. Disponível em http://www.tribunalconstituci-
onal.pt/tc/acordaos/20160055.html e acessado em 14/02/2018. 
119 “Observa-se que as hipóteses clássicas de wrongful birth, por estarem vinculadas 
a gestações planejadas (que acabaram frustrando a “estratégia procriativa” dos pais), 
ainda mantém uma dependência muito grande do direito ao abortamento voluntário 
encontrado em outros países” (SILVA, Rafael Peteffi da; RAMMÊ, Adrina Santos, 
op. cit., p. 130). 



_1394________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

nexo de causalidade - Inexistência do dever de indenizar - Sen-
tença de improcedência - Recurso não provido (TJSP, Apela-
ção nº 0003035-30.2008.8.26.0020, 6ª Câmara de Direito Pú-
blico, Relator Reinaldo Miluzzi, julgado em 30/07/2012)120. 

Ocorre que ao meu ver, sem entrarmos na problematiza-
ção referente ao elastecimento das hipóteses de aborto legal, 
tema evitado pelo Congresso Nacional há décadas, seria defen-
sável se falar em responsabilização com base da teoria do nasci-
mento indevido em, pelo menos, três situações:  

a) na negligência decorrente da não constatação de anence-
falia fetal, durante o pré-natal, já que o Supremo Tribu-
nal Federal - STF, na Ação de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental nº 54/DF121, concluiu que a interrup-
ção da gravidez, nestes casos, não constitui conduta cri-
minosa122; 

b) na negligência decorrente da não constatação de doenças 

 
120 Disponível em https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21992687/apelacao-
apl-30353020088260020-sp-0003035-3020088260020-tjsp/inteiro-teor-
110487145?ref=serp e acessado em 20/02/2018. 
121 “EMENTA: FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MU-
LHER – LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 
AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXIS-
TÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de 
feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do 
Código Penal” (Acórdão do Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 54/DF, Tribunal 
Pleno, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 12/04/2012. Disponível em 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurispruden-
cia.asp?s1=%28FETO+ANENC%C9FALO%29&base=baseAcor-
daos&url=http://tinyurl.com/yajdslqz e acessado em 20/02/2018). 
122 Essa possibilidade foi inclusive destacada no voto do relator do acórdão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo acima citado, nos seguintes termos: a “pretensão da autora 
de provocar o aborto motivada pelo conhecimento da doença que acometeu sua filha 
não é legitimada por nosso ordenamento jurídico, porquanto os casos de aborto auto-
rizado 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 anen-
céfalo (cf. ADPF 54, STF, Pleno, j. 12.4.2012). E o caso em apreço (aborto eugênico) 
não se amolda a nenhuma dessas situações”. Disponível em https://tj-sp.jusbra-
sil.com.br/jurisprudencia/21992687/apelacao-apl-30353020088260020-sp-0003035-
3020088260020-tjsp/inteiro-teor-110487145?ref=serp e acessado em 20/02/2018. 
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hereditárias dos pais, que pudesse ser transmitidas aos 
filhos, na fase pré-concepcional e;  

c) na negligência no rastreio de doenças genéticas, transfe-
rindo-se embriões portadores de doença ou deficiência 
para o útero da paciente, na fase pré-implantatória, por-
que nessas duas últimas situações não estaríamos falando 
em aborto por motivo embriopático e, sim, da não con-
cepção, que é um direito garantido pela liberdade de pro-
criação. 
Em relação a primeira possibilidade, destaque-se que, 

pouco tempo depois da vanguardista decisão da Corte Constitu-
cional em relação ao aborto de feto anencefálico, o Conselho Fe-
deral de Medicina brasileiro editou a Resolução nº 
1.989/2012123, regulamentando o procedimento a ser obedecido 
pelos médicos nesses casos. 

Segundo estabelece o artigo 3º da referida norma, caberia 
ao profissional prestar à gestante todos os esclarecimentos sobre 
a anencefalia e seus desdobramentos na evolução do nascituro, 
garantindo àquela o direito de decidir livremente sobre a inter-
rupção da gravidez124. 

Quanto às outras duas hipóteses, o fundamento para a vi-
abilidade da aplicação da teoria do nascimento indevido estaria 
no artigo 226, §7º da Constituição Federal de 1988, que garante 
que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, direito 
esse regulamentado pela Lei nº. 9.263/96125 e pelo artigo 1.565, 
§2º do Código Civil brasileiro.  

Temos ainda disposições da Resolução nº 2.168/2017 do 
CFM brasileiro126, tratando do dever de informação, do 

 
123 Disponível em http://www.portalmedico.org.br/resolu-
coes/cfm/2012/1989_2012.pdf e acessado em 17/09/2018. 
124 Disponível em http://www.portalmedico.org.br/resolu-
coes/cfm/2012/1989_2012.pdf e acessado em 17/09/2018. 
125 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm e acessado 
em 17/09/2018. 
126 Disponível em http://www.portalmedico.org.br/resolu-
coes/cfm/2012/1989_2012.pdf e acessado em 17/09/2018. 
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consentimento esclarecido e da possibilidade de testes pré-im-
plantacionais (artigo 1º, VI e V e; artigo 6º, I)127. 
 
CONCLUSÕES: 

 
Finalizadas as pesquisas que subsidiaram a elaboração 

do presente artigo, chegamos as seguintes conclusões: 
As demandas de responsabilidade civil médica têm cres-

cido vertiginosamente nas últimas décadas, dentre outras razões, 
em decorrência da própria evolução da ciência médica, citando-
se, como exemplo, os avanços das técnicas de observação da 
evolução do embrião e do feto. 

Entre essas novas espécies de responsabilização médica, 
encontramos as demandas associadas ao início da vida, conheci-
das na doutrina estrangeira como wrongful actions (wrongful 
conception ou pregnancy, wrongful life e wrongful birth), as-
sunto que gera grande controvérsia, por envolver questões de ní-
vel ético e jurídico. 

Resolvemos então adotar como problemática a ser res-
pondida no curso dessa investigação a seguinte questão: haveria 
viabilidade jurídica para a aplicação da teoria do nascimento in-
devido no direito luso-brasileiro? 

Definimos ser essencial, primeiramente, tratarmos das 
diferenciações entre as três espécies de wrongful actions acima 
citadas, chegando a conclusão que a principal distinção entre a 
wrongful conception e a wrongful birth é que, na primeira, a cri-
ança, apesar de ser fruto de uma gravidez indesejada, nasce sau-
dável, sem nenhum tipo de doença ou malformação grave, en-
quanto que, na segunda, a criança é fruto de uma gravidez dese-
jada, mas nasce acometida de mazelas físicas e/ou psíquicas. 

Ademais, notamos que a principal diferença entre a 
wrongful life e a wrongful birth diz respeito à identidade do 

 
127 Disponível em https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolu-
coes/BR/2017/2168 e acessado em 17/09/2018. 
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demandante. Isso porque, o legitimado para propor a primeira 
espécie de ação é a própria criança, diretamente ou através de 
seu representante legal, ao passo que os legitimados para propo-
rem a segunda espécie de demanda são os genitores daquele me-
nor. 

Em seguida, procuramos conceituar a teoria do nasci-
mento indevido, que basicamente visa a responsabilização do 
profissional da saúde e/ou instituição de saúde, em decorrência 
da conduta negligente do médico ter permitido o nascimento de 
uma criança afetada por grave enfermidade ou doença, não in-
formados aos genitores, seja no âmbito do diagnóstico pré-con-
cepcional ou no âmbito do diagnóstico pré-natal, inviabilizando 
o seu direito de interromper os procedimentos preparatórios à 
concepção do nascituro ou a gravidez já em andamento. 

Ainda, realizamos uma análise de cada um dos pressu-
postos dessa fattispecie.  

Como afirmamos em tópico próprio, a responsabilidade 
civil nesses casos surge a partir do incumprimento contratual 
pelo médico, que negligentemente comete um erro na análise 
dos exames laboratoriais, radiológicos e genéticos, deixando de 
prestar as devidas informações sobre o real estado de saúde do 
embrião ou do feto, subtraindo dos genitores informações sobre 
uma possível deficiência da criança, atitude que se desassocia da 
conduta exigida pelo Código Deontológico Médico dos dois pa-
íses estudados. 

Adotamos o counterfactual test como instrumento de ve-
rificação da configuração do dano, a partir da comparação entre 
a situação em que os pais se encontram após o nascimento da 
criança deficiente com aquela em que os mesmo se encontrariam 
caso o diagnóstico médico se desse de forma correta. 

Caracterizado o evento danoso, caberia então ao lesado 
procurar, através da demanda baseada na teoria do nascimento 
indesejado (nomenclatura mais utilizada em solo brasileiro), 
obrigar o responsável pelo erro médico ao pagamento de todas 
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as despesas materiais extraordinárias que surgem a partir do nas-
cimento de uma criança deficiente, tais como consultas médicas, 
remédios, procedimentos cirúrgicos, próteses, terapias, cuidado-
res, educação especial e etc., além de buscar a reparação pelo 
dano não patrimonial, consistente no abalo psicológico causado 
pela descoberta tardia da deficiência e pela ofensa ao direito de 
autodeterminação reprodutiva. 

Por fim, apesar de ressalvarmos reiteradas vezes durante 
esta pesquisa não ser a atuação desidiosa do médico a responsá-
vel pela malformação da criança, deixamos claro que o não cum-
primento adequado do dever de informação sobre a real situação 
do feto e/ou do embrião aos pais, acaba por influenciar a sua 
decisão pela continuidade da gestação ou de atos naturais ou ar-
tificiais que objetivem a concepção, que se desencadeia com o 
nascimento de um bebê deficiente, o que seria o suficiente para 
a configuração do elo causal exigido pelo instituto da responsa-
bilidade civil. 

Seguindo o curso da investigação, procedemos a um de-
tido estudo jurisprudencial, onde constatamos que as ações com 
base na teoria da gravidez indevida (wrongful conception) e do 
nascimento indevido (wrongful birth) encontram forte aceitação 
nos Estados Unidos da América e em diversos países localizados 
no continente europeu. 

Diferentemente, percebemos que a teoria da vida inde-
vida (wrongful life) continua encontrando certa resistência dos 
Tribunais e dos demais Poderes. Inclusive, em vários países da 
Europa, como a França e em muitos territórios dos Estado Uni-
dos, já existem leis excluindo a viabilidade destas pretensões. 

No capítulo final, nos dedicamos a responder à proble-
mática traçada no início da pesquisa.  

Para isso, decidimos adotar a sistemática proposta pela 
professora Andrea Macia Morillo, analisando se os referidos or-
denamentos jurídicos reconheciam o direito a interrupção de 
gravidez de feto malformado, nos casos relacionados à fase pré-
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natal e/ou se reconheciam o direito à liberdade de procriação, 
nos casos relacionados às fases pré-concepcional e pré-implan-
tacional. 

Em Portugal, considerando os diplomas vigentes no mo-
mento, podemos dizer que a aceitação da teoria do nascimento 
indevido se dá de forma integral, em suas três situações, quais 
sejam: fase pré-concepcional, fase pré-implantacional e fase pré-
natal. 

Já no Brasil, considerando as poucas hipóteses em que a 
interrupção de gravidez não é punível, podemos afirmar que a 
viabilidade da teoria do nascimento indevido é mais restrita, só 
sendo admitida nas fases pré-concepcional, e pré-implantacional 
e, na fase pré-natal, apenas em caso de constatação de anencefa-
lia fetal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.    

Ou seja, podemos afirmar que não se vislumbram entra-
ves para a aceitação da teoria do nascimento indevido em Portu-
gal e no Brasil, este segundo de forma mais restritiva. 
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