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RESUMO: Pretende-se deduzir, do ordenamento jurídico brasileiro, os 
fundamentos pertinentes à pretensão reparatória por dano moral às gestantes 
vítimas de estupro (arts. 213 e 217-A/CPB/1940), tolhidas do direito de 
interromperem voluntariamente a gestação – IVG - (art. 128, II/CPB/1940), por 
negligência. A pesquisa inicia-se a partir de caso ocorrido no Brasil, que narra o 
nascimento de uma criança em agosto de 2018, tendo sido a mãe, de apenas 11 
anos de idade, abusada pelo padrasto. Dados pesquisados, de fontes 
bibliográficas e jurisprudenciais, submetidos à análise sistêmica dialética, 
apontam que entre 2011/2015, no Brasil, 31.611 meninas de até 13 anos foram 
estupradas e engravidaram (13% tiveram o pai/padrasto como autor). No crime 
de estupro o bem jurídico tutelado é a liberdade e dignidade sexual, logo, é 
também um ilícito civil por ofensa a direitos da personalidade, cuja proteção é 
corolário da dignidade humana (art. 1º, III/CF/1988). A maternidade é, por 
essência, uma decisão, sendo inoportuna a intromissão na autodeterminação 
corpórea da mulher. A cláusula geral da dignidade humana foi alçada a 
fundamento da República, sendo possível associar as wrongful actions (ações 
pautadas na concepção indesejada) à ofensa à liberdade, um dos quatro 
substratos da dignidade humana, na medida em que à gestante vulnerável 
obstaculize-se acesso livre e informado à IVG. Indaga-se se as wrongful birth 
actions, intimamente ligadas à vida humana digna (art. 5º/CF/1988) e à vida do 
nascituro (art. 2º/CCB/2002), em confronto com uma gestação originada em 
violência sexual são aptas a configurar dano moral reparável diante de uma 
wrongful conception, cuja IVG seja frustrada por negligência. Recorre-se à 
vertente civilista que dá azo a essa modalidade de pretensão indenizatória (art. 
5º, V/C.R.F.B./1988; c/c arts. 186 e 927/CCB/2002) devendo-se apurar a 
responsabilidade do(s) agente(s) e, ainda, se objetiva ou subjetiva. A relevância 
desse ensaio demonstra-se à luz das perspectivas reclamadas pelo 
ordenamento no sentido de que, as wrongful birth actions guardam forte 
dependência ao direito à IVG. Tal verificação faz surgir novos espaços a 
pretensões de reparação por dano moral fundadas na frustração da IVG. A 
titularidade imediata dos direitos da personalidade da gestante, vítima de 



estupro, prevalece frente a direitos da personalidade do nascituro. Das wrongful 
actions, na ordem civil-constitucional, exsurge a necessidade de proteção à 
gestante vulnerável por meio, além da sanção penal, da responsabilização civil 
e a partir da devida reparação do dano moral sofrido. Nessa hipótese, em 
abstrato, conclui-se pela solidez dessas acepções, havendo de se reconhecer 
que: i) a IVG, in rebus, é direito da mulher; ii) é dever dos profissionais da saúde 
e do Estado informarem e garantirem a execução finalística da vontade dessa 
gestante, assistindo-lhe e fornecendo-lhe os meios adequados e seguros caso 
tenha decidido pela IVG, sob pena de responsabilização pelos danos 
decorrentes do descumprimento de dever legal. 
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