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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente trabalho propõe a análise da possibilidade de reparação na esfera civil 

no ordenamento jurídico Brasileiro pelo nascimento de um filho não planejado ou indesejado 

ou por falha procedimental médica no pré-natal. Tal reparação já é aceita em alguns tribunais 

ao redor do mundo, e é uma nova hipótese na seara de responsabilização pelo erro médico. A 

teoria trata de possível desagravo que dar-se-á nas hipóteses de falha tanto nos procedimentos 

contraceptivos (principalmente nos de vasectomia e laqueadura tubária), quanto na falha ao 

dever de informar aos pais situação a qual os pais deveriam levar em consideração ao avaliar 

se a família tem ou não condições de manter a gravidez. Tal análise se baseará nos princípios 

constitucionais Brasileiros, sendo eles o da dignidade da pessoa humana, norteador de nossa 

carta magna (Art.5º,III) ou o direito de autodeterminação, visto que nestes casos configura-se 

um dano existencial aos ofendidos, todo plano de vida daquela família será alterado. A 

jurisprudência internacional existente é base para este trabalho principalmente o direito norte-

americano e o direito francês, dessa base a análise partirá rumo a compreender a recepção de 

tais ferramentas de responsabilização e também analisar os argumentos pró e contra tal forma 

de reparar. O presente estudo procurará bases sólidas no direito civil e constitucional Brasileiro 

para perceber a viabilização de uma possível recepção dos institutos jurídicos estudados, além 

de diagnosticar barreiras legais a esta recepção, visto que o ordenamento jurídico Brasileiro tem 

grandes resquícios da formação religiosa desta nação, e a própria sociedade utiliza de suas 

crenças para balizar a forma com a qual a sociedade deverá se moldar. Além disso, o presente 

trabalho analisará o quantum indenizatório devido, dentre as possibilidades, seja de reparação 

total, ressarcimento dos custos procedimentais, ou até mesmo a cobertura de todos os custos da 

vida do filho não planejado. 
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