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RESUMO 

 

A pesquisa tem como intuito principal contribuir para o debate jurídico sobre o aborto, 

sobretudo após a propositura, no ano de 2017, da ADPF 442, que ainda se encontra em 

tramitação e pleiteia, junto ao STF, sua descriminalização baseada na livre escolha da gestante 

durante as primeiras 12 semanas de gestação. Assim, pretende-se analisar, à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, de que forma a interação entre os direitos do nascituro e da gestante afeta e 

se mostra capaz de solucionar a problemática da descriminalização do aborto voluntário. Para 

tanto, propõe-se um estudo, em capítulos específicos, sobre os principais subtemas que se 

apresentam como fundamentais para o embasamento teórico de uma possível solução para a 

questão. Dessa forma, após uma breve introdução sobre o assunto, o capítulo 2 busca 

compreender o conceito e o histórico do aborto, o tratamento legal que lhe é concedido no Brasil 

e em outros 29 países espalhados por todos os continentes, e também o papel das mulheres na 

busca pelo reconhecimento de um possível direito ao aborto. No terceiro capítulo, faz-se um 

estudo conceitual e histórico-evolutivo do instituto da personalidade jurídica e, em seguida, 

promove-se uma análise da relação entre as teorias que tratam sobre seu início e as teorias que 

versam sobre o início da vida humana sob a perspectiva biológica. No capítulo 4, investiga-se 

o tratamento jurídico destinado ao nascituro e os direitos que lhe são garantidos pelo direito 

brasileiro. Por fim, o quinto e último capítulo apresenta um estudo dos direitos da gestante que, 

no direito pátrio, mostram-se intrinsecamente relacionados à temática do aborto; e, além disso, 

fornece também uma análise jurídica que, fundamentada na interação entre os direitos do 

nascituro e da gestante no ordenamento brasileiro, posiciona-se a respeito da descriminalização 

do aborto com base na autonomia da gestante nas 12 primeiras semanas de gestação, tal como 

se requer na ADPF 442. Para atingir tais objetivos, a pesquisa seguiu o método dedutivo, 

processando um estudo qualitativo de cunho teórico e prescritivo, através de análises 

bibliográfica e documental que possibilitaram conhecer, além das legislações e jurisprudências 

nacionais e estrangeiras sobre o aborto, temas que lhe são afins e que estão presentes em 

diversas fontes do direito, da história, da psicologia e da medicina, tais como livros, artigos 

científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e outros documentos nacionais e 

estrangeiros.  

 

Palavras-chave: Aborto. ADPF 442. Autonomia privada. Direito à vida. Direitos da 
personalidade. Nascituro. Personalidade jurídica.  
 
 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to contribute to the legal debate about an abortion, 

especially after the proposal, in 2017, of ADPF 442, which is still in the process and pleads, in 

Supreme Court of Brazil, its decriminalization based on the free choice of pregnant women 

during the first 12 weeks of pregnancy. Thus, it is intended to analyze, in the light of the 

brazilian legal system, how the interaction between the rights of the unborn child and of the 

pregnant woman affects and are able to solve the problem of the legalization of voluntary 

abortion. Therefore, a study is proposed, in specific chapters, on the main subthemes that 

present themselves as fundamental for the theoretical basis of a possible solution to the 

question. Thus, after a brief introduction on the subject, chapter 2 seeks to understand the 

concept and history of abortion, the legal treatment granted to its in Brazil and in 29 other 

countries spread throughout all continents, as well as the role of women in the search for the 

recognition of a possible right to abortion. In the third chapter, a conceptual and historical-

evolutionary study of the institute of legal personality is made, and then, is promoted an analysis 

of the relationship between the theories that deal with its beginning and the theories that deal 

with the beginning of human life from a biological perspective. The Chapter 4 investigates the 

legal treatment applied to the unborn child and the rights guaranteed to them by brazilian law. 

Finally, the fifth and final chapter presents a study of the rights of pregnant women which, in 

the brazilian law, are intrinsically related to the theme of abortion; and, in addition, it also 

provides a legal analysis that, based on the interaction between the rights of the unborn child 

and pregnant woman, takes a stand about of legalizing abortion based on the autonomy of the 

pregnant woman in the first 12 weeks of pregnancy, as required in ADPF 442. To achieve its 

objectives, the research used the deductive method, processing a qualitative study of theoretical 

and prescriptive nature, through bibliographic and documentary analyses that made it possible 

to know, in addition to national and foreign laws and jurisprudence about abortion, themes that 

are related to it and that are present in various sources of law, history, psychology and medicine, 

such as books, scientific articles, master's dissertations, doctoral theses, and other national and 

foreign documents. 

 
Keywords: Abortion. ADPF 442. Legal personality. Personality rights. Private autonomy. 

Right to life. Unborn child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o debate sobre a descriminalização do aborto vem ocupando cada vez 

mais espaço na sociedade brasileira, seja no âmbito dos tribunais, do poder legislativo, da 

comunidade científica, ou até mesmo das simples rodas de conversa e das redes sociais, local 

este onde geralmente se encontram argumentos rasos e superficiais sobre o assunto, mas que, 

em virtude do seu amplo alcance, tem sido capaz de propagar inverdades tanto para defender 

como para condenar as práticas abortivas. 

No intuito de contribuir para uma análise mais técnica sobre a questão no Brasil, 

sobretudo do ponto de vista jurídico, esta pesquisa – que contou com o importante apoio da 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) – 

surgiu com a ambição de se aprofundar, por meio de uma linguagem acessível a todos os 

públicos, nos principais temas ao redor dos quais orbita a problemática do aborto em nosso 

país: os direitos do nascituro e da gestante. 

Esta dicotomia, que tem pautado a temática do aborto na sociedade brasileira, mostra-se 

atualmente presente, inclusive, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

442 (ADPF 442), que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), após ser ajuizada, em março 

de 2017, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), visando, em seu pedido principal, à 

descriminalização do aborto voluntariamente provocado, por livre escolha da gestante, nas 

primeiras 12 semanas de gestação. 

Diante da grande relevância do tema, este trabalho tem a intenção de responder, à luz do 

atual ordenamento jurídico brasileiro, de que forma a proteção jurídica concedida ao nascituro 

pode apresentar-se ou não como um óbice à possibilidade da descriminalização do aborto, por 

livre escolha da gestante, nos moldes requeridos na ADPF 442. 

Ao fim deste trabalho, pretendemos expor nossa análise pessoal sobre o assunto, pelo que, 

para um objetivo tão complexo e desafiador, vários temas correlatos e necessários à 

compreensão da problemática da descriminalização do aborto serão com esta contextualizados, 

tais como personalidade jurídica, direitos da personalidade, teorias sobre o início da vida 

humana sob a perspectiva biológica, noções sobre a conquista de direitos pelas mulheres 

brasileiras ao longo do tempo, autonomia privada, direitos fundamentais, direitos humanos e o 

tratamento jurídico concedido ao aborto na legislação comparada. 

De modo a perseguir a resposta para o problema de pesquisa principal, faz-se necessário 

também entender algumas questões específicas concernentes ao problema suscitado, como a 

atual legislação sobre o aborto no Brasil, a existência ou não da personalidade jurídica do 
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nascituro na ordem jurídica brasileira, a definição do marco inicial da vida biológica do ser 

humano, e os direitos garantidos ao nascituro e à gestante na ordem jurídica brasileira. 

Depois desta introdução, a temática do aborto será o objeto de estudo do capítulo 2, 

buscando-se conhecer seu conceito e um breve histórico, em linhas gerais, sobre o modo pelo 

qual tal prática veio sendo tratada desde a antiguidade até os tempos atuais. 

No mesmo capítulo, procura-se correlacionar o processo de inserção feminina no espaço 

público brasileiro – sobretudo a partir da segunda metade do século XX, período em que se deu 

de forma mais intensa batalha pelo reconhecimento dos direitos das mulheres – com o debate 

sobre a legalização do aborto no Brasil e em outros países do mundo.   

Ao final da segunda parte, serão apresentadas as legislações referentes ao aborto em 29 

países dispersos por todos os continentes, de modo a compará-las com o tratamento jurídico 

destinado à questão do aborto na atual realidade brasileira.  

O terceiro capítulo apresenta uma pesquisa sobre o instituto da personalidade jurídica e 

sua relação com as principais correntes científicas que teorizam sobre o momento inicial da 

vida humana sob a perspectiva biológica. 

Propõe-se, em tal capítulo, uma diferenciação dos conceitos de nascituro, embrião e feto, 

cujo entendimento se mostra fundamental para a compreensão das ideias de pessoa natural e de 

personalidade jurídica que serão apresentadas sob o enfoque de um debate histórico-evolutivo 

relacionado às perspectivas jusnaturalista, positivista e pós-positivista. 

Por fim, promove-se a análise das teorias que mais recebem espaço, na doutrina jurídica 

brasileira, quando os assuntos são o início da personalidade jurídica e a definição do marco 

temporal inicial da vida humana biológica. 

Na quarta parte, investiga-se o tratamento jurídico concedido ao nascituro no atual 

ordenamento jurídico brasileiro, enfatizando-se, de início, a evolução histórica do 

reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro em nosso direito, partindo-se desde as 

legislações aplicadas no Brasil colonial, passando-se pelas contribuições de Teixeira de Freitas 

e do Código Civil de 1916, e chegando-se, enfim, à Constituição Federal de 1988 e ao Código 

Civil de 2002. 

Após isso, introduz-se um estudo teórico acerca dos direitos da personalidade, para que 

se possa analisar os direitos desta espécie que, ao lado de outros direitos não personalíssimos, 

são garantidos ao nascituro no direito brasileiro. 

Tendo em vista todo o exposto sobre a personalidade jurídica e sobre o nascituro nos 

capítulos 3 e 4 da pesquisa, encerramos o quarto capítulo demonstrando nosso posicionamento 
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a respeito do reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro no Brasil atual, levando-

se em consideração, inclusive, a problemática dos direitos dos embriões in vitro.  

No capítulo 5 – o último deste trabalho – objetiva-se especificar os direitos garantidos à 

gestante que se interligam à problemática da descriminalização do aborto, destacando-se, de 

forma contextualizada ao processo de conquista dos direitos humanos das mulheres, o 

reconhecimento, no Brasil, da autonomia privada da gestante e dos seus direitos à igualdade de 

gênero, à saúde, e sexuais e reprodutivos. 

Por fim, exporemos, no tópico 5.5, nossa análise jurídica a respeito da possibilidade ou 

da impossibilidade de a autonomia privada da gestante ser suficiente para fundamentar a 

descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, nos moldes em que requer 

a ADPF 442, seguida da conclusão propriamente dita. 

De modo a desenvolver o tema investigado, segue-se o método dedutivo de pesquisa, 

processando-se um estudo qualitativo de cunho teórico e prescritivo, que toma por base as 

análises bibliográfica e documental visando a conhecer, além das legislações e jurisprudências 

nacionais e estrangeiras sobre o aborto, temas que lhe são afins e que estão presentes em 

diversas fontes do direito, da história, da psicologia e da medicina, tais como livros, artigos 

científicos, periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e outros documentos 

nacionais e em língua estrangeira.  

De forma resumida, busca-se, portanto, a apresentação de um aparato teórico geral a 

respeito da problemática do aborto e dos principais assuntos que com ele se correlacionam 

diretamente – tais como os marcos iniciais da vida e da personalidade jurídica e os direitos do 

nascituro e da gestante no ordenamento jurídico brasileiro – para que ao final se possa 

apresentar, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo pesquisa, uma análise específica 

acerca da possibilidade da descriminalização do aborto à luz das normas brasileiras.    
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2 O ABORTO 

 

Neste capítulo, procura-se contextualizar, de início, o fenômeno da conquista do espaço 

público pelas mulheres brasileiras à sua inserção na titularidade no debate sobre a legalização 

do aborto no Brasil e em outros países, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. 

Em seguida, serão apresentados alguns conceitos básicos sobre o aborto e um breve 

histórico de como esta prática vem sendo tratada desde os tempos mais antigos até os dias 

hodiernos. 

Isto posto, prossegue-se com a análise das legislações sobre o aborto em diversos países, 

para, ao final, adentrar-se no estudo da forma pela qual o ordenamento jurídico brasileiro tem 

tratado a respeito da questão.    

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONQUISTA DO ESPAÇO PÚBLICO PELAS 

MULHERES BRASILEIRAS EM FACE DA QUESTÃO DO ABORTO 

 

Pode-se afirmar que, desde a antiguidade até a primeira metade do século XX, mostrava-

se inadmissível um debate sobre o aborto pautado sob a perspectiva da defesa dos direitos das 

mulheres, pelo que seria até mesmo inimaginável, àquelas épocas, a ideia de se ter mulheres 

opinando a respeito do assunto com voz ativa na tribuna de um órgão como o Supremo Tribunal 

Federal – conforme ocorre atualmente – visando à defesa de variadas posições sobre o tema, 

sejam estas favoráveis ou contrárias. 

Contudo, para que hoje possamos entender como as mulheres passaram a exercer papéis 

de destaque na sociedade brasileira e mundial – que, diga-se de passagem, é um fato que ainda 

está muito aquém do patamar que pode e deve alcançar – mostra-se conveniente uma breve 

digressão ao passado para que, posteriormente, possa-se entender de que forma as mulheres, 

sobretudo as brasileiras, ganharam papel fundamental no debate. 

Inicialmente, faz-se fundamental entender a distinção entre o que a doutrina chama de 

espaço público e espaço privado, pelo que cabe apontar o pensamento de Hannah Arendt que 

aduz que o termo público não se limita um simples espaço físico habitado pelos seres humanos, 

abrangendo, primeiramente, tudo aquilo que pode ser visto e ouvido por todos com a maior 

divulgação possível para, posteriormente, representar também o próprio mundo criado pelas 

mãos e relações humanas1. 

 
1 ARENDT, Hannah. A Condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 59-63. 
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Habermas, por sua vez, considera que o uso do termo “esfera pública” denuncia uma 

multiplicidade de significados que se originam de diferentes fases históricas2, pelo que, no 

mesmo prumo, Ilton Norberto Robl Filho apregoa que “[...] não é factível compreender os 

fenômenos da intimidade e da vida privada, assim como as relações sociais e públicas, sem 

perceber que, em verdade, trata-se de categorias históricas, que por um lado, condicionam a e, 

por outro lado, são moldadas pela existência humana.”3 

Observe-se que assim como a espécie humana evoluiu sob o aspecto puramente biológico 

desde o início de sua existência, as sociedades e suas instituições também vêm passando, desde 

que o homem resolveu organizar-se em agrupamentos, por um processo permanente de 

transformação em que variaram tanto as concepções sobre a privacidade e a intimidade, como 

também o próprio modo de convivência dos seres humanos nos diversos espaços públicos e 

privados por eles criados.   

Dentro deste contexto de construção e reconstrução das ideias dos espaços público e 

privado, a participação social das mulheres também foi se modificando, e o que se percebe é 

que elas foram “saindo”, paulatinamente, do “conforto socialmente desconfortante” de seus 

lares, no espaço puramente privado, para adentrarem na vida pública como sujeitos ativos do 

debate político e das decisões sociais. 

Sobre o espaço privado na antiguidade grega, Marco Antonio Antunes relembra que o 

espaço da casa tratava-se de um reino de violência em que só o chefe da família exercia o poder 

despótico sobre os seus subordinados, sendo ele, portanto, o responsável por comandar e 

distribuir as obrigações que garantiam a subsistência de todos os que estavam sob sua tutela4. 

Sob esta perspectiva, vê-se que as mulheres da antiguidade, respeitadas as 

particularidades de cada povo, figuravam, em regra, como propriedades dos chefes da família 

e, enquanto estes últimos exerciam papel ativo na arena pública, a elas cabia apenas o papel de 

reproduzir e de cuidar dos filhos e do lar, situação que permaneceu sem alterações significativas 

na idade média. 

Com o advento da modernidade, embora o caráter patriarcal da sociedade tenha 

permanecido em vigor, as mulheres passaram a conquistar, passo a passo, espaços na vida 

pública aos quais até então não tinham acesso. 

 
2 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 13. 
3 ROBL FILHO, Ilton Norberto. Direito, intimidade e vida privada: paradoxos jurídicos e sociais na sociedade 
pós-moralista e hipermoderna. Curitiba: Juruá, 2013. p. 27. 
4 ANTUNES, Marco Antonio. O público e o privado em Hannah Arendt. BOCC - Biblioteca on-line de ciências 
da comunicação, Covilhã, p. 1-14, 2004. Disponível em: https://www.bocc.ubi.pt/pag/antunes-marco-publico-
privado.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 2. 
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Habermas afirma não haver dúvidas sobre o caráter patriarcal da família conjugal que 

formava o núcleo familiar da esfera privada burguesa, defendendo, ainda, que a dificuldade das 

mulheres burguesas na conquista de direitos referentes à participação no espaço público, dava-

se pelo caráter estruturante dessa exclusão, que acabava por garantir a organização da esfera 

pública com base na figura de uma mulher que fosse responsável pelos assuntos privados da 

família e do lar, fato que tornou, dessa forma, sua emancipação social bem mais difícil do que 

a emancipação dos homens “subprivilegiados”, tais como os trabalhadores e os camponeses5.  

Dentre os primeiros passos dos avanços da mulher burguesa em direção à conquista da 

esfera pública, Lynn Hunt identifica a invasão desta esfera na vida familiar da França 

Revolucionaria por meio da secularização do casamento e da regulamentação do direito ao 

divórcio, fatos que fizeram com que as autoridades públicas passassem a ter uma participação 

ativa na formação da família, e com que as mulheres obtivessem o direito de exprimir sua 

vontade, embora que com mais dificuldades e restrições legais em relação às que eram impostas 

aos homens6.  

Por exemplo, nas exigências para a solicitação do divórcio, o marido poderia 

simplesmente alegar o adultério da esposa, ao passo em que esta – que era passível de prisão 

por dois anos caso fosse condenada por adultério – somente teria direito ao divórcio caso 

provasse que o marido adúltero mantinha sua concubina na casa em comum, não sendo ele 

sujeito à qualquer pena7. 

Vê-se, pois, que embora à mulher tenha sido reconhecido o direito de pedir o divórcio, 

tal direito não tinha o mesmo peso do direito garantido ao homem francês revolucionário. Isto 

decorre do fato de que, no século XVIII, ainda dominava a concepção de uma mulher 

identificada pela fragilidade do seu corpo em contraposição à figura de um homem 

revolucionário e enérgico, este que, em nome de uma alegada proteção destinada às mulheres, 

ainda entendia que estas deveriam ficar confinadas no espaço privado8. 

 
5 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 60-67. 
6 HUNT, Lynn. Revolução francesa e vida privada. In: PERROT, Michele (org.). História da vida privada 4: da 
revolução francesa à primeira guerra. Tradução de Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1991. p. 35-36. 
7 HUNT, Lynn. Revolução francesa e vida privada. In: PERROT, Michele (org.). História da vida privada 4: da 
revolução francesa à primeira guerra. Tradução de Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1991. p. 35-36. 
8 HUNT, Lynn. Revolução francesa e vida privada. In: PERROT, Michele (org.). História da vida privada 4: da 
revolução francesa à primeira guerra. Tradução de Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1991. p. 50. 
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Dessa forma, convém salientar que, também nos primeiros momentos da democracia 

moderna, a figura da mulher continuou a ser representada como responsável pelas tarefas 

domésticas e desvinculada do cenário de relações políticas. 

Neste sentido, Thereza Kleba Lisboa e Simone Lollato afirmam que as esferas pública e 

privada foram generificadas e construídas com o intuito de garantir o domínio e a supremacia 

masculina com a consequente exploração e submissão feminina9.   

Observe-se que este modus operandi vigeu também com certa estabilidade ao longo do 

século XIX e em parte do século XX, quando finalmente as mulheres ocidentais iniciaram o 

processo de libertação das amarras do isolamento privado, rumo à conquista do espaço público, 

adquirindo, pouco a pouco, uma igualdade formal de cidadania em relação aos homens, ou, 

pelo menos, uma “aurora” desta igualdade fez-se surgir.  

No Brasil do fim do século XIX, após a instauração da República, as aspirações das 

mulheres mudaram significativamente a partir do momento em que estas passaram a pleitear, 

de forma prioritária, o direito de participação no processo eleitoral e o pleno acesso a uma 

educação de qualidade, muito embora ainda persistisse uma forte oposição a tais 

reinvindicações baseadas numa suposta fragilidade e incapacidade intelectual da mulher10.  

Vê-se, portanto, que também no Brasil recém-republicano dominava a cultura da 

submissão feminina na qual o papel destinado às mulheres se limitava aos cuidados do lar e da 

família. 

Fato é que, após uma grande batalha no campo das ideias, em que se deve enfatizar o 

papel de destaque da figura de Bertha Luz11, o Brasil reconheceu o voto feminino em 1932, e 

se tornou um dos primeiros países da América Latina a garantir às mulheres o direito de 

participação direta no processo eleitoral12. 

Desse modo, enfim as brasileiras passaram a ter a oportunidade de iniciar a participação, 

de forma ativa, no debate político, para assim poderem trabalhar por seus anseios de igualdade 

entre os gêneros e por assuntos de seus interesses, tal como o aborto. 

 
9 LISBOA, Teresa Kleba; LOLLATO, Simone. Mulheres nos espaços de poder – desconstruindo a esfera pública 
como território masculino. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13º Women‟s Worlds Congress – 
transformações, conexões, deslocamentos, 2017, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2017. Disponível 
em: https://url.gratis/Txvpz. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 4. 
10 SOIHET, Raquel. A conquista do espaço público. In: PEDRO, Joana Maria; PINSY, Carla Bassanezi (org.). 
Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. p. 218-219. 
11 Bióloga, ativista política na luta pela emancipação das mulheres e líder do movimento pelo direito ao voto 
feminino no Brasil. 
12 Antes do Brasil, Uruguai, em 1927, e Equador, em 1929, foram os primeiros países latino-americanos a 
permitirem o voto feminino. 
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Nesta esteira, Daniel Sarmento aduz que a partir da década de 1960, os processos de 

laicização dos Estados e de emancipação das mulheres deram força a uma tendência de 

afrouxamento da legislação criminal sobre o aborto13. 

Cynthia Sarti aponta que, na mesma época, diante de uma sociedade altamente 

hierarquizada em termos de classe, raça e gênero, a modernização da mulher brasileira se deu 

a partir dos anos 60 com sua adesão aos valores individualistas modernos que incluíam o uso 

de anticoncepcionais, o acesso à educação de nível superior e à psicanálise, e a incorporação 

ao mercado de trabalho14. 

Ademais, assuntos da maior intimidade feminina também inundaram o espaço público 

por meio da revolução sexual dos anos 1960/1970, em que temas como liberdade sexual, nudez, 

planejamento familiar, aborto e pílulas anticoncepcionais passaram a ser pautas constantes nos 

debates da época.15 

Sobre a temática, Joana Maria Pedro expõe que o processo brasileiro de urbanização, 

intensificado a partir dos anos 1970, garantiu às mulheres um papel de maior destaque no 

espaço público, sobretudo pela participação das mesmas nas universidades, nos empregos 

formais, e em manifestações de rua tais como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

a Marcha dos 100 mil e o Movimento Diretas Já16.  

Foi neste período, portanto, que se difundiu abundantemente a ideia de que o prazer 

sexual não deveria ser prerrogativa apenas do homem, mas também da mulher, sobretudo a 

partir da dissociação entre prazer sexual e procriação garantida pelo surgimento e pela 

popularização da pílula anticoncepcional17. 

Neste sentido, Silva Pimentel e Wilza Villela enfatizam a forma pela qual, no final da 

década de 1970, o atuante papel do movimento feminista auxiliou na propagação dessa nova 

realidade:  

 

 
13 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. In: PIOVESAN, Flávia; SARMENTO, Daniel 
(org.). Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 7. 
14 SARTI, Cynthia. Feminismo no Brasil: uma trajetória particular. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 64, p. 
38-47, fev. 1988. Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1182/1188. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 39. 
15 Cabe relembrar que, concomitantemente a todas essas transformações que aconteciam no Brasil, ocorria, na 
Suprema Corte Americana, em 1973, o célebre julgamento do caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), que 
conforme o exposto no próximo tópico, impulsionou os anseios favoráveis à legalização do aborto em vários países 
do mundo, incluindo-se, dentre estes, o Brasil. 
16 PEDRO, Joana Maria. Corpo, prazer e trabalho. In: PEDRO, Joana Maria; PINSY, Carla Bassanezi (org.). Nova 
história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. p. 201-241. 
17 PEDRO, Joana Maria. Corpo, prazer e trabalho. In: PEDRO, Joana Maria; PINSY, Carla Bassanezi (org.). Nova 
história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. p. 244. 
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[...] o discurso feminista dos direitos humanos das mulheres assumia, como premissa, 
o "nosso corpo nos pertence", o que diferenciava o movimento feminista do 
movimento de mulheres. Para as mulheres feministas, o direito ao aborto, a escolha 
de ter ou não ter filhos e o livre exercício da sexualidade eram, e ainda são, requisitos 
básicos e necessários de justiça social para consolidação das democracias.18  
 

Observe-se também, que ao firmar o lema “o pessoal é político”, o feminismo rompeu 

com a famosa dicotomia “público-privado”, e trouxe para o espaço público assuntos que até 

então eram tratados apenas nos limites do espaço privado – como a vida doméstica, familiar e 

sexual – antes identificados apenas sob um aspecto pessoal e alheio à política19.  

Isto posto, convém ressaltar que o arcabouço sociojurídico que sustentou e deu ânimo ao 

debate sobre o aborto, e também aos processos de emancipação feminina e de conquista de 

direitos das mulheres ao redor do mundo – incluindo o Brasil – na segunda metade do século 

XX, deu-se sob a ação de duas principais vertentes: i) a expansão do movimento feminista; ii) 

e a valorização dos direitos humanos20-21 e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, temas 

estes que serão melhor analisados, no capítulo 5 desta pesquisa, sob o contexto dos direitos 

garantidos às mulheres brasileiras que mais influenciam o debate sobre o aborto no Brasil22. 

No que concerne à influência do feminismo para o desenrolar da questão do aborto no 

Brasil, Leila de Andrade Linhares Barsted dispõe que nos anos de 1970, o aborto, enquanto 

 
18 PIMENTEL, Sílvia; VILLELA, Wilza. Um pouco da história da luta feminista pela descriminalização do aborto 
no Brasil. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, p. 20-21, abr./jun. 2012. Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a10v64n2.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 20. 
19 COSTA, Ana Alice Alcântara. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção política. 
Gênero, Niterói, v. 5, n. 2, p. 9-35, jul./dez. 2005. Disponível em: https://url.gratis/2DguY. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 10. 
20 Pérez Luno assim conceitua os Direitos Humanos: “Um conjunto de universidades e instituciones em cada 
momento histórico, encarnan las exigências de la dignidade, la liberdad, la igualdad humana, las cuales deben 
ser reconocidas positivamente por las leyes a nível nacional e internacional. (PÉREZ LUNO, Antonio Enrique. 
Los derechos fundamentales. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1998. p. 46-47). Em livre tradução: “Um conjunto de 
faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e 
da igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a níveis 
nacional e internacional.” (Tradução nossa). 
21 Diante do fenômeno da positivação dos diretos humanos nos diversos ordenamentos constitucionais, a doutrina 
estabelece diferença entre os conceitos de direitos humanos e de direitos fundamentais, e, neste sentido, faz-se 
importante mencionar que Robert Alexy apregoa que os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados 
nos textos constitucionais. (ALEXY, Robert. Três escritos sobre los derechos fundamentales y la teoria de los 
principios. Bogotá: Universidade Externado de Colômbia, 2003. p. 26). De modo semelhante, George 
Marmelstein entende que o conceito de direitos humanos não deve ser confundido nem com o conceito de “direitos 
fundamentais”, nem com o conceito de “direitos do homem”, pois os direitos do homem são aqueles que 
especificamente possuem um conteúdo bastante semelhante ao direito natural, porém não sendo, entretanto, 
direitos propriamente ditos, mas apenas uma matéria-prima pré-positivada que carrega em si os valores ético-
políticos ligados à dignidade humana e à limitação de poder que servem de fundamento à positivação dos direitos 
humanos e dos direitos fundamentais, estes últimos conceituados como os direitos resultantes da positivação 
desses valores acima apontados no âmbito constitucional interno de cada país, ao passo que os direitos humanos 
resultam da positivação destes mesmos valores na esfera do direito internacional. (MARMELSTEIN, George. 
Curso de direitos fundamentais. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 24-25). 
22 Isto posto, opta-se, neste momento, apenas por uma breve introdução sobre o tema. 
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tema político, surgiu de forma tímida no cenário público brasileiro a partir da eclosão do 

movimento feminista no país, tendo em vista as dificuldades de um movimento que, num 

primeiro momento, dividia-se em duas correntes distintas, uma que priorizava a luta jurídica e 

trabalhista, e outra que enfatizava questões como sexualidade, aborto, contracepção, assimetria 

de gênero na sociedade e na família, fato que fez com que o movimento somente assumisse 

publicamente a defesa dessas últimas questões a partir dos anos 198023. 

Na mesma toada, Claricia Otto aponta que um dos temas centrais no movimento 

feminista, a partir da década de 1980, “[...] foi a implantação do Programa de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM), pelo Ministério da Saúde, que envolvia três temas: planejamento 

familiar, sexualidade e aborto.”24 

Ressalte-se, ainda, que a deflagração do debate sobre o aborto, pelo movimento feminista 

brasileiro, ocorreu por diversos meios – tanto em publicações em revistas, jornais e livros, como 

pela promoção de seminários e conferências – e pautou-se por assuntos como a defesa da 

autonomia do indivíduo sobre o corpo; a preocupação com a saúde da mulher, sobretudo das 

mulheres pobres que passavam por abortos clandestinos; a extensão dos avanços da ciência 

para a detecção de anomalias fetais; e, também, a laicização do debate e do estado25.  

Nesta esteira, Daniela Manini aponta que a mobilização em torno da saúde e da 

sexualidade esteve sob foco do movimento feminista através de encontros, reuniões e até 

mesmo congressos internacionais, abrangendo temas como maternidade, contracepção, aborto, 

planejamento familiar e direito ao corpo e ao prazer, levando-lhes à esfera das questões públicas 

com a respectiva cobrança dirigida ao Estado por maior atenção e assistência26. 

Saliente-se que, em tal contexto histórico, os debates sobre o reconhecimento de direitos 

humanos das mulheres – impulsionando e sendo impulsionados pelos movimentos feministas 

– vinham cada vez mais ganhando força em âmbito internacional, e, por consequência, também 

no prisma da legislação brasileira. 

Assim, o processo de internacionalização dos direitos humanos, inaugurado com a 

Declaração Universal, foi se aprimorando, no que concerne às mulheres, “[...] na medida em 

 
23 BARSTED, Leila de Andrade Linhares. Legalização e descriminalização do aborto no brasil: 10 Anos de luta 
feminista. Estudos Feministas, Santa Catarina, a 0, n. 0, p. 104-130, jul./dez. 1992. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15804/14297. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 107-110. 
24 OTTO, Claricia. O feminismo: suas múltiplas faces. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 237-253, 
maio/ago. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ref/v12n2/23971.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 240. 
25 BARSTED, Leila de Andrade Linhares. Legalização e descriminalização do aborto no brasil: 10 Anos de luta 
feminista. Estudos Feministas, Santa Catarina, a 0, n. 0, p. 104-130, jul./dez. 1992. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15804/14297. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 110-127. 
26 MANINI, Daniela. A crítica feminista à modernidade e o projeto feminista no Brasil nos anos 70 e 80. Cadernos 
AEL, Campinas, n. 3/4, p. 45-67, 1995/1996. Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2613/2023. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 60. 
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que as especificidades, diversidades e diferenças foram integradas ao discurso dos direitos 

humanos como fatores de desigualdade e discriminação.”27 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos28, já em seus dois primeiros artigos, 

determina que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e em direitos29, e que podem 

invocar os direitos e as liberdades nela presentes sem nenhuma distinção, destacando, dentre 

tais distinções, a tocante ao sexo30.  

Fato é que após a Declaração Universal, outras conferências e convenções internacionais 

continuaram buscando o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, incluindo-se, 

dentre estes, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito à saúde, o direito à autonomia e o 

direito à igualdade de gênero, todos eles intrinsecamente relacionados à luta pela legalização 

do aborto. 

Entre as convenções e conferências internacionais que se destacaram, merecem ressalte: 

i) a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 

1979 (CEDAW)31; ii) a II Conferência Mundial de Direitos Humanos (também conhecida como 

Conferência de Viena de 1993)32; iii) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher de 1994 (também conhecida como Conferência de Belém 

do Pará)33; iv) a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento34 (Conferência 

 
27 COSTA, Alexandra Lopes da. Inquisição contemporânea: uma história de perseguição criminal, exposição da 
intimidade e violação de direitos no Brasil. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 
10, n. 19, p. 181-197, jul./dez. 2013. Disponível em: https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/11/sur19-
port-completa.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 182. 
28 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/dudh.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. 
29 “Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.” 
30 “Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além 
disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do 
território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a 
alguma limitação de soberania.” 
31 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. 4 de janeiro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
32 II CONFERÊNCIA MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS. 25 de junho de 1993. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
33 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER. 9 de junho de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
34 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 13 de setembro de 
1994. Disponível em: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio-cairo.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
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do Cairo de 1994); v) e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher35, ocorrida em Pequim no 

ano de 1995. 

Embora o estudo dessas conferências internacionais e dos direitos acima apontados esteja 

reservado ao capítulo 5 deste trabalho, por ora, convém pontuar que o novo panorama trazido 

pela narrativa dos direitos humanos contribuiu para realinhar o debate sobre o aborto – não só 

no Brasil, mas no mundo todo – através de novas perspectivas que apontaram para à autonomia 

da mulher como sujeito de direitos, e também para o tratamento da questão como um problema 

de saúde pública capaz de pôr em risco a vida e a saúde de milhares de mulheres que pudessem 

se ver impedidas, por lei, de interromper, por sua própria vontade, gestações por elas 

indesejadas. 

Sobre o assunto, Lília Nunes dos Santos aduz que: 

 

No contexto brasileiro e no contexto global, o aborto passou a ser reivindicado como 
uma questão de saúde pública e saúde sexual. Por isso, sustenta-se que as liberdades 
sexuais e reprodutivas são violadas quando, por meio da normal penal, o Estado 
“impõe seu poder” sobre o corpo da mulher, obrigando-a a assumir uma gravidez 
indesejada. Este é o fundamento do discurso teórico desenvolvido para legitimar não 
só a descriminalização do aborto, mas o seu reconhecimento como direito.36  
 

Para Karla Ferraz dos Anjos et al., uma das problemáticas que liga o aborto à questão da 

saúde pública no Brasil diz respeito ao fato de que, por ser legalmente proibido, o procedimento 

abortivo ocorre, na maioria das vezes, de maneira clandestina e insegura, provocando, dessa 

forma, prejuízos biopsicossociais à mulher, principalmente àquelas de baixo grau de 

escolaridade, pobres e negras, pelo que o ato de abortar de forma insegura deve ser visto como 

um afronta aos direitos humanos e à promoção da justiça social, e, por isso, o enfrentamento 

do fenômeno deve ser entendido como uma questão de cuidados à saúde da mulher, e não como 

um ato de infração moral37. 

Observe-se, contudo, que um dos pontos mais controversos do argumento que considera 

que a questão do aborto deve ser tratada como um grave problema de saúde pública no Brasil, 

diz respeito à ausência de fidedignidade dos números referentes à quantidade de procedimentos 

abortivos realizados anualmente no país. 

 
35 IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER. 15 de setembro de 1995. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
36 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 304. 
37 ANJOS, Karla Ferraz dos; EUGÊNIO, Benedito Gonçalves; SANTOS, Vanessa Cruz; SOUZAS, Raquel. 
Aborto e saúde pública no Brasil: reflexões sob a perspectiva dos direitos humanos. Saúde em debate, Rio de 
Janeiro, v. 37, n. 98, p. 504-515, jul./set. 2013. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/sdeb/2013.v37n98/504-515/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 505-509. 
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Sobre o assunto, Bruno Baptista Cardoso, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro Vieira 

e Valeria Saraceni esclarecem que nos sistemas de informação de saúde brasileiros não há 

qualquer dado sobre aborto inseguro, sendo os dados disponíveis restritos apenas aos óbitos por 

aborto e às internações por complicações de aborto no serviço de saúde pública, pelo que se 

pode concluir, portanto, que as bases de dados oficiais não permitem que se tenha uma 

estimativa confiável sobre o número de abortos que ocorrem anualmente no Brasil38.   

De modo a demonstrar as discordâncias a respeito do número de abortos que ocorrem no 

território brasileiro, cabe apontar o que dizem algumas das mais conhecidas pesquisas sobre o 

tema. 

Em 1994, o famoso The Alan Guttmacher Institute (AGI), instituto pró-aborto localizado 

nos Estados Unidos, que se autodenomina como “[...] uma organização líder em pesquisas e 

políticas comprometida com o avanço da saúde e direitos sexuais e reprodutivos nos Estados 

Unidos e em todo o mundo”39, estimou que, no ano de 1991, ocorreram 1.443.350 abortos 

induzidos no Brasil, representando uma taxa anual de 36,5 abortos para cada 1.000 mulheres40. 

Tal estimativa se deu através da aplicação de uma metodologia que considerou ser cinco 

vezes maior o número total de abortos induzidos no país em relação ao número de 

hospitalizações de mulheres em decorrência de complicações de saúde ocasionadas por 

procedimentos abortivos malsucedidos, que naquele ano foi de 288.67041. 

Demonstrando a controvérsia sobre os dados apresentados, Lília Nunes dos Santos42 

aponta que, em estudo publicado pela Revista de Ginecologia e Obstetrícia do México43 sobre 

os métodos utilizados pelo AGI para estimar o número anual de abortos nos países da América 

 
38 CARDOSO, Bruno Baptista; VIEIRA, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro; SARACENI, Valeria. Aborto no 
Brasil: o que dizem os dados oficiais? Revista Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, sup. 1, p. 1-
11, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csp/v36s1/1678-4464-csp-36-s1-e00188718.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 11. 
39 THE ALAN GUTTMACHER INSTITUTE. About. New York, 2020. Disponível em: 
https://www.guttmacher.org/about. Acesso em: 22 nov. 2020. 
40 THE ALAN GUTTMACHER INSTITUTE. Clandestine Abortion: A Latin American Reality. New York: The 
Alan Guttmacher Institute, 1994. Disponível em: 
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/ib12.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 2. 
41 THE ALAN GUTTMACHER INSTITUTE. Clandestine Abortion: A Latin American Reality. New York: The 
Alan Guttmacher Institute, 1994. Disponível em: 
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/ib12.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 5. 
42 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 54-56. 
43 KOCK, Elard. et al. Sobrestimación del aborto inducido em Colombia y otros países latino-americanos.  
Ginecología y obstetricia de México, Cidade do México, v. 80, n. 5, p. 360-372, maio 2012. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/233405712_Sobrestimacion_del_aborto_inducido_en_Colombia_y_otr
os_paises_latinoamericanos_Overestimation_of_induced_abortion_in_Colombia_and_other_Latin_American_c
ountries. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 371. 
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Latina, concluiu-se que tal metodologia superestimou em mais de 20 vezes o número de 

prováveis abortos realizados no Brasil em 1991. 

Em estudo mais recente, denominado Pesquisa Nacional de Aborto 2016 (PNA 2016) – 

cujos resultados integram os fundamentos do pedido de descriminalização do aborto pleiteado 

na ADPF 442 – Débora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro entrevistaram, através do 

IBOPE, 2002 mulheres alfabetizadas, de 18 a 39 anos, e concluíram que 13% delas já tinham 

se submetido a pelo menos um aborto ao longo da vida, pelo que, aplicando-se este percentual 

ao número total de mulheres brasileiras alfabetizadas com idades entre 18 e 39 anos, os autores 

chegaram à estimativa da ocorrência de 416 mil abortos no Brasil no ano de 2014, e de 503 mil 

em 2015, identificando, ainda, que cerca de metade das mulheres que fizeram um aborto 

induzido necessitou ser hospitalizada para finalizar o aborto44. 

Entretanto, os números apresentados na PNA 2016 também receberam inúmeras críticas, 

tanto pelo fato de a primeira pergunta do questionário aplicado não ter tido o cuidado de 

especificar o tipo de aborto pelo qual a mulher teria passado, se espontâneo ou provocado – 

fato que pode ter erroneamente captado como abortos provocados um grande número de abortos 

espontâneos – como também pelo fato de os números apresentados terem divergido bastante 

dos dados oficiais sobre o aborto disponíveis na base de dados Sistema Único de Saúde do 

Brasil (SUS). 

Neste sentido, Lenise Garcia propõe a seguinte reflexão: 

  

“Se 416 mil mulheres teriam feito aborto em 2014 e cerca de metade dessas mulheres 
foi internada para finalizar o procedimento, há uma incoerência com os dados do SUS, 
que mostram que houve cerca de 200 mil internações por aborto em 2014. Mas os 
abortos espontâneos, que parecem não estar sendo considerados na pesquisa, geram 
muitas internações [...].”45 
 

George Mazza, por sua vez, atesta que no ano de 2015 – no qual a PNA 2016 apontou 

terem ocorrido 503 mil abortos no Brasil – o SUS identificou, em sua base de dados, a morte 

de 121 mulheres em decorrência de complicações na gravidez, no parto e no puerpério, fato 

que leva ao questionamento a respeito de se o aborto deve ser realmente tratado como um grave 

problema de saúde pública – tal como pretende o movimento pró-aborto – quando se percebe 

 
44 DINIZ, Debora; MADEIRO, Alberto; MEDEIROS, Marcelo. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 653-660, 2017. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/csc/2017.v22n2/653-660/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 655-656. 
45 BARBOSA, Renan. Números sobre aborto mostram pontos fracos da legalização como alternativa. Gazeta do 
Povo, Curitiba, 14 de julho de 2017Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/justica/numeros-sobre-
aborto-mostram-pontos-fracos-da-legalizacao-como-alternativa-2wdnml0h3b2ldtg1n413ogje7/. Acesso em: 22 
nov. 2020. 
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que no mesmo período morreram 26.488 mulheres em decorrência de problemas renais, 32.836 

devido a diabetes, e 176.169 por doenças relacionadas a problemas cardíacos46. 

O autor observa também, que mesmo que o movimento pró-aborto alegue que os números 

são mais expressivos – pelo fato de as informações do SUS não contemplarem os abortos 

clandestinos – a ausência de relação confiável de clínicas clandestinas de aborto e dos números 

estatísticos de mulheres que morrem nesses locais inviabiliza que os números sejam 

considerados como informações fidedignas47. 

Ressalte-se ainda, que de janeiro a junho de 2020, foram realizados no SUS exatos 80.948 

procedimentos de curetagens e aspirações – processos necessários para a limpeza do útero após 

abortos incompletos – sem que se tenha especificado quantos desses procedimentos advieram 

de abortos espontâneos ou de procedimentos induzidos pela própria gestante48. 

Observe-se que, baseando-se no resultado encontrado por Débora Diniz, Marcelo 

Medeiros e Alberto Madeiro, no qual cerca de 50% das mulheres que realizam um aborto 

induzido no Brasil necessitam de internação hospitalar, pode-se supor que, no caso de todas as 

80.948 curetagens e aspirações se mostrarem relacionadas a abortos clandestinos malsucedidos 

– o que certamente não se confirma na realidade – o número total deste tipo de aborto, no 

primeiro semestre de 2020, seria de 161.896 (2 x 80.948), que, se multiplicado por dois visando 

à estimar-se também os números do segundo semestre do mesmo ano, representaria um total 

de 323.792 curetagens e aspirações realizadas no ano de 2020, o que, por si só, já se mostraria 

uma quantidade bem abaixo dos 503 mil abortos estimados pelos mesmos pesquisadores no 

ano de 2015, e ainda muito mais aquém dos quase 1.500.000 abortos estimados pelo AGI em 

1994. 

Saliente-se, entretanto, que este trabalho não pretende ser mais um instrumento de 

especulação sobre o número de procedimentos abortivos realizados anualmente no Brasil, até 

porque, como se viu, obter um número real não é possível devido às dificuldades de registro 

dos abortos clandestinos e à fragilidade das estimativas apresentadas quando relacionadas ao 

baixo número de mortes oficialmente atribuídas a complicações na gravidez, no parto e no 

puerpério, que, logicamente, não deixam de ser extremamente lamentáveis, mas que se 

 
46 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 144. 
47 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 144. 
48 ACAYABA, Cínthia; Figueiredo, Patrícia. SUS fez 80,9 mil procedimentos após abortos malsucedidos e 1.024 
interrupções de gravidez previstas em lei no 1º semestre de 2020. Portal G1, São Paulo, 20 de agosto de 2020. 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/20/sus-fez-809-mil-procedimentos-apos-
abortos-malsucedidos-e-1024-interrupcoes-de-gravidez-previstas-em-lei-no-1o-semestre-de-2020.ghtml. Acesso 
em: 22 nov. 2020. 
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apresentam em número bastante pequeno se comparadas às mortes de mulheres motivadas por 

diversas doenças.  

O que se pretende, pois, é tão somente demonstrar que as estimativas sobre a quantidade 

de abortos clandestinos no Brasil podem estar superestimadas, tal como ocorreu no Uruguai, 

onde eram estimados cerca de 33 mil abortos anuais antes da legalização ocorrida em 2012, 

número bastante superior aos 6.676 abortos legais realizados em 2013, e aos 8.500 realizados 

no ano de 201449. 

Dessa forma, entendemos que a tentativa de tratar a temática do aborto como um grave 

problema de saúde pública mostra-se como uma importante estratégia dos movimentos pró-

legalização, mas que, para ser legítima, deve ter o cuidado de não inflar os números de modo a 

evitar a manipulação da opinião pública com base em dados inverídicos, seja de forma 

proposital, seja por deficiência dos métodos empregados nas estimativas.  

Assim, diante do exposto ao longo do presente tópico da pesquisa, conclui-se que a partir 

do momento em que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil, a sua participação 

política, que foi crescendo paulatinamente, certamente contribuiu para que as pautas de seu 

interesse ganhassem mais notoriedade nos debates sociais.  

A saída das mulheres do espaço exclusivamente privado em direção à arena pública, fez 

com que os movimentos feministas – incluindo-se, dentre estes, os brasileiros – passassem a 

batalhar cada vez mais pelo reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, direitos estes 

vistos como capazes de proporcionar ao público feminino a emancipação social e o tratamento 

igualitário em relação aos homens. 

Imerso neste contexto, o tema do aborto passou a ser percebido – não só no Brasil, mas 

também em diversos países do globo – sob o prisma da garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos, e dos direitos à igualdade entre os gêneros, à autonomia da mulher e à saúde 

feminina. 

Foi então que muitos países – influenciados por essa nova realidade social – legalizaram 

a prática do aborto, cada um a seu modo, embora outros, como o Brasil, ainda resistam em fazê-

lo. 

Isto posto, no intuito de possibilitar uma comparação com o tratamento destinado ao 

aborto pela atual realidade jurídica brasileira – que será o tema do tópico final deste capítulo –

 
49 FERREIRA, Fernanda Cristina Alvarenga. Uruguai em pauta: a legalização do aborto no contexto de ascensão 
da Frente Ampla. Fronteira, Belo Horizonte, v. 16, n. 32, p. 229-252, jul./dez. 2017. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/15068/12459. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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convém que antes se esclareça o que é o aborto e como o mesmo tem sido tratado pelas leis de 

outros países. 

 

2.2 CONCEITO E HISTÓRICO DO ABORTO 

 

A palavra aborto possui duas derivações, sendo a primeira, do latim, “abortus” (ab + 

ortus) – em que “ab” significa “negação”, “interrupção”, e “ortus”, por sua vez, significa 

“existência”, “nascimento” – e a segunda proveniente do termo “aboriri” (ab + oriri), em que 

“oriri” significa “nascer”, pelo que se conclui, portanto, que a junção dos termos, nas duas 

hipóteses, carrega o sentido da “negação ou interrupção do nascimento”50. 

Neste sentido, Ivan Augusto Baraldi ressalta que “O termo aborto significa o não 

prosseguimento do processo de gravidez, devido a motivos espontâneos, acidentais ou 

provocados.”51-52 

Lília Nunes dos Santos, por sua vez, dispõe que o significado de aborto consiste na 

privação do nascimento, sendo que, tecnicamente, o termo abortamento refere-se ao ato de 

abortar, e, por outro lado, o termo aborto deve ser empregado para designar o produto da 

concepção morto ou expelido53-54. 

Neste esteio, o Ministério da Saúde do Brasil, em norma técnica que versa sobre a atenção 

humanizada que deve ser concedida às gestantes nos casos de abortamento, define que 

 
50 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 28. 
51 BARALDI, Ivan Augusto. A interrupção voluntaria da gestação no Brasil e a vinculação automática entre 
condição feminina e maternidade: um questionamento necessário. 2009. (Mestrado em Direito) – Centro de 
Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92817/279943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 19. 
52 Lília Nunes dos Santos explica que os abortos provocados podem ocorrer através da utilização de métodos 
químicos, mecânicos, ou, ainda, de forma mista, utilizando ambos os métodos simultaneamente. Os métodos 
químicos geralmente ocorrem por meio da ingestão de medicamentos ou da aplicação de substâncias no aparelho 
reprodutivo da mulher. Por sua vez, destacam-se, dentre os métodos mecânicos mais conhecidos, a introdução de 
corpos estranhos no aparelho reprodutor feminino, a utilização de violência física contra a mulher, e, também, 
procedimentos ambulatoriais tais como a sucção, a curetagem e a microcesariana, todos eles que grande parte das 
vezes ocorrem de forma clandestina. (SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a 
descriminalização do aborto no contexto da efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 65-67). 
53 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 65. 
54 No mesmo sentido, destaca George Mazza: “Neste ponto, é importante observar que, tecnicamente, o termo 
aborto, é comumente utilizado para se referir ao procedimento de interrupção da gravidez. No entanto, o termo 
técnico e mais correto a ser utilizado deve ser “abortamento”. O termo “aborto” deve ser utilizado somente para 
se referenciar ao resultado da prática do abortamento, ou seja, ao bebê abortado. Desse modo, deve-se entender 
por aborto o bebê abortado e por abortamento a prática que leva ao aborto.” (Grifos do autor). (MAZZA, George. 
O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 28). 
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“Abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e com produto da concepção 

pesando menos que 500g. Aborto é o produto da concepção eliminado no abortamento.”55 

Embora o termo “abortamento” seja um termo mais técnico para que se denomine a 

conduta de abortar, opta-se, neste trabalho, pela utilização do termo “aborto” para a designação 

de tal conduta, vez que este é o termo mais conhecido e comumente empregado no debate sobre 

a prática abortiva na sociedade brasileira. 

Ainda sobre o assunto, cabe ressaltar que optamos também – sem intenção alguma de 

desmerecer ou desrespeitar a valiosa batalha dos movimentos feministas em prol dos direitos 

das mulheres – pela não substituição dos vocábulos “aborto” ou “abortamento” pelo emprego 

da expressão “Interrupção Voluntária da Gravidez”, por entendermos ser esta expressão um 

neologismo eufemístico que busca amenizar a complexidade da prática do aborto em detrimento 

do nascituro56-57.  

Isto posto, adentrando-se no tema do aborto ao longo da história, cabe observar que, em 

decorrência das mudanças ocorridas no papel social exercido pelas mulheres, tal temática saiu 

de um espaço eminentemente privado para ocupar a esfera pública e as questões de estado.  

Ressalte-se que este processo tem se dado, desde a antiguidade, de forma lenta e paulatina, 

pelo que se pode afirmar que o aborto não é uma prática restrita aos tempos recentes, possuindo, 

portanto, registros datados de sociedades bastante antigas. 

Augusta Thereza de Alvarenga e Néia Schor apontam que já entre os anos 2737 a. C. e 

2696 a. C., há registros escritos em que um imperador chinês, ShenNung, cita texto médico 

contendo a receita de um abortífero oral provavelmente à base de mercúrio58. 

 
55 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Atenção humanizada ao abortamento: norma técnica. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 
2011. p. 29. 
56 Sobre o assunto, indica-se: SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do 
aborto no contexto da efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 97-103. 
57 Ivan Augusto Baraldi, expressando opinião oposta, afirma que a utilização do termo aborto é capaz de “[...] 
provocar nas pessoas reações emocionais além do seu sentido puramente descritivo. Outro fato que desestimula o 
uso do vocábulo aborto é a sua apropriação por parte da mídia televisiva, que impossibilita a discussão do assunto 
através da banalização ‘você é a favor ou contra?’, insistindo em tratar um tema complexo de modo simplificado 
e tacanho.” (BARALDI, Ivan Augusto. A interrupção voluntaria da gestação no Brasil e a vinculação 
automática entre condição feminina e maternidade: um questionamento necessário. 2009. (Mestrado em 
Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa 
Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92817/279943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 20). 
58 ALVARENGA, Augusta Thereza; SCHOR, Néia. O Aborto: um resgate histórico e outros dados. Revista 
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 12-17, 1994. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/38134. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 19. 
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O Código de Hamurabi, escrito por volta do século XVIII a. C. pelos Sumérios – um dos 

mais conhecidos povos que viveram na antiga região da Mesopotâmia – disciplinava a prática 

do aborto em seus parágrafos 209 a 214, consoante se vê: 

 

§ 209. Se um awilum bateu na filha de um awilum e a fez expelir o (fruto) de seu seio, 
pesará 10 siclos de prata pelo (fruto) de seu seio.  
§ 210. Se essa mulher morreu, matarão a sua filha.  
§ 211. Se pela pancada fez a filha de um muskênum expelir o (fruto) de seu seio, ele 
pesará 5 siclos de prata. 
§ 212. Se essa mulher morreu, ele pesará ½ mina de prata.  
§ 213. Se bateu na escrava de um awilum e a fez expelir o (fruto) de seu seio, ele 
pesará 2 siclos de prata.  
§ 214. Se essa escrava morreu, ele pesará 1/3 de uma mina de prata.59 

 

Os antigos Hebreus também estabeleceram punições ao aborto na hipótese em que este 

fosse ocasionado por agressões à gestante. No livro bíblico do Êxodo (Ex 21, 22-23)60, observa-

se normativa no sentido de que seria punido com a própria morte – olho por olho, dente por 

dente – o homem que matasse uma mulher grávida ou a agredisse matando apenas o feto61. 

Na Grécia Antiga, conforme expõe Sérgio Abdalla Semião, Sócrates era defensor da ideia 

de que o aborto deveria ser facilitado quando a mulher assim o desejasse, e Platão e Aristóteles 

viam no aborto um método de evitar o excesso populacional62. 

Isto posto, convém observar que em sua célebre obra, “A República”, Platão, com vistas 

à manutenção da pureza da raça dos guerreiros gregos, pregava também a necessidade do aborto 

para gestações resultantes da relação entre homens e mulheres que não estivessem na “flor da 

idade”, isto é, quando, em seu entendimento, contassem os homens com mais de cinquenta e 

cinco anos de idade, e as mulheres com mais de quarenta63. 

Aristóteles, por sua vez, sendo partidário da ideia da utilização do aborto como forma de 

controle demográfico, era favorável à determinação do número máximo de filhos que se poderia 

 
59 BOUZON, Emanuel. O código de Hammurabi. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 186-187. 
60 Êxodo 21:22-25: 22. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem 
maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher; e pagará 
como os juízes lhe determinarem; 23. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida. 24. Olho por olho, 
dente por dente, mão por mão, pé por pé; 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por 
golpe. (BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Edições Loyola, 1994. p. 97). 
61 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 58. 
62 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p 135. 
63 PLATÃO. A República. Livro V. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001. p. 228-229. 
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ter, e, caso necessário, que as mães abortassem antes que seu fruto, o futuro filho, adquirisse 

sentimento e vida64-65. 

Na Grécia antiga, “[...] o aborto era realizado em todas as classes sociais, sendo uma 

prática juridicamente lícita. Contudo, a expectativa do pai interessado no filho, configurava um 

limite à interrupção da gravidez.”66 

Na Roma antiga, somente no século III surgiram algumas medidas penais que visavam à 

punição do aborto, embora tais medidas não tivessem o objetivo de salvaguardar os direitos do 

feto ou das mulheres, e sim os do paterfamilias em relação à sua prole67-68. 

Neste sentido, Ivan Augusto Baraldi aponta que a primeira sanção explícita em relação 

ao aborto, nas leis romanas, somente foi introduzida entre os governos de Sétimo Severo e 

Antonio Caracalla (193 d.C. – 217 d.C.), e previa punições penais tanto para as mulheres que 

abortassem contra a vontade dos respectivos maridos, como também para quem as auxiliassem 

no procedimento abortivo69.  

Durante a Idade Média, a Igreja Católica exerceu grande influência sobre modo de vida 

da sociedade europeia, tendo sido a moral Cristã o grande parâmetro de organização e validação 

do comportamento das pessoas do “velho mundo”.  

No que tange ao tratamento concedido ao aborto ao longo da história da Igreja Católica, 

Maria José Rosado Nunes discorda da ideia de que a tradição eclesiástica tenha mantido, desde 

seus primórdios até os dias atuais, uma deliberação única e sem alterações a respeito da 

proibição e da condenação do aborto, pelo que aduz que embora o Didachè70 – manual 

 
64 ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.73. 
65 Conforme explica Giulia Galeotti, o início da vida, para Aristóteles, dava-se a partir da infusão da alma no corpo, 
fato que ocorria, segundo o filósofo grego, no 40º dia após a concepção no caso dos homens, e no 80º dia no caso 
das mulheres. (GALEOTTI, Giulia. História do aborto. Tradução de Sandra Escobar. Lisboa: Edições 70, 2007. 
p. 38). 
66 BARALDI, Ivan Augusto. A interrupção voluntaria da gestação no Brasil e a vinculação automática entre 
condição feminina e maternidade: um questionamento necessário. 2009. (Mestrado em Direito) – Centro de 
Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92817/279943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 26. 
67 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 62. 
68 No tópico 3.5 tratar-se-á, com maior atenção, sobre a proteção jurídica concedida ao nascituro no Direito 
Romano. 
69 BARALDI, Ivan Augusto. A interrupção voluntaria da gestação no Brasil e a vinculação automática entre 
condição feminina e maternidade: um questionamento necessário. 2009. (Mestrado em Direito) – Centro de 
Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92817/279943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 25-26. 
70 Capítulo II, item 2 – “Não matarás, não cometerás adultério; não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não 
furtarás, não exercerás magia, nem bruxaria (charlatanice). Não matarás criança por aborto, nem criança já 
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catequético possivelmente escrito na Síria entre o final do século I ou início do século II, que 

se apresenta como o documento cristão mais antigo depois do Novo Testamento – seja 

comumente invocado em favor da afirmação de que a condenação absoluta do aborto, no 

Cristianismo, faz parte de sua tradição mais antiga, nem sempre a Igreja se posicionou de forma 

contrária ao mesmo em todas as ocasiões, vez que, somente a partir da admissão expressa da 

Teoria da Personalização Imediata do Feto, pelo Papa Pio IX, em 1869, a posição oficial da 

Igreja Católica – que se mantém até os dias hodiernos – passou a ser no sentido de sua 

condenação em qualquer estágio da gravidez, sob pena, inclusive, de excomunhão para quem 

vier a praticá-lo71.  

Isto porque a questão da animação imediata ou tardia do feto, ou seja, do momento em 

que este efetivamente recebia a “alma”, e passava, por conseguinte, a ser considerado um ser 

humano com vida, não foi pacífica ao longo da história da Igreja Católica72. 

De forma a exemplificar a controvérsia, o Decretum Gratiani (Decreto de Graciano), cuja 

data provável remete-se ao ano de 1.140 d.C –  e serviu de base para o Corpus Iuris Canonici, 

que vigorou por quase oito séculos, até o surgimento do Código de Direito Canônico de 1917 

– trazia, dentre suas deliberações, que o aborto, nos primeiros estágios de desenvolvimento do 

feto, não era considerado homicídio, havendo previsão de penalidade canônica apenas na 

hipótese de aborto de “feto animado”, posição esta que foi adotada pelos Papas Inocêncio III e 

Gregório IX73. 

Merece ressalte ainda o posicionamento de Tomás de Aquino (1225-1274), um dos 

grandes pensadores do Cristianismo católico, que por ter absorvido influências do pensamento 

Aristotélico que dispunha sobre o desenvolvimento progressivo do embrião em etapas 

sucessivas, entendeu que o aborto seria moralmente condenável, mas não necessariamente um 

 
nascida; não cobiçarás os bens do próximo.” (Grifo nosso). (DIDAQUÉ: a doutrina dos doze apóstolos. Campinas: 
Edições Livre, 2015). 
71 NUNES, Maria José Rosado. O tema do aborto na igreja católica: divergências silenciadas. Ciência e 
Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, p. 23-31, abr./jun. 2012. Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a12v64n2.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 25-27. 
72 Conforme Ivan Augusto Baraldi, Santo Agostinho foi o precursor da Teoria da Animação Tardia do Feto, e, por 
isso, condenava a prática do aborto mas sem considerá-la, entretanto, como homicídio caso o feto ainda não 
“tivesse recebido a alma em seu corpo”. (BARALDI, Ivan Augusto. A interrupção voluntaria da gestação no 
Brasil e a vinculação automática entre condição feminina e maternidade: um questionamento necessário. 
2009. (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível 
em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92817/279943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26). 
73 NUNES, Maria José Rosado. O tema do aborto na igreja católica: divergências silenciadas. Ciência e 
Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, p. 23-31, abr./jun. 2012. Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a12v64n2.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26. 
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homicídio, tendo criado, inclusive, a Teoria do Hilomorfismo74, cuja diretriz se dava na 

hominização tardia do ser humano, na qual a alma somente estaria integralmente infundida no 

corpo a partir do 40º dia para os seres do sexo masculino, e do 80º dia para os seres do sexo 

feminino75. 

Já no período conhecido como Idade Moderna, ao passo em que as descobertas científicas 

ocorridas entre os séculos XVII e XVIII promoveram o feto à figura de uma entidade autônoma 

formada desde a concepção, o Estado passou a ter interesse no aumento da população dada a 

perda populacional ocorrida à época, fato que potencializou uma maior atenção sobre questões 

tangentes aos registros civis de nascimento, casamento e óbito, que antes ficavam, comumente, 

a cargo da Igreja76. 

Isto porque, conforme explana José Henrique Rodrigues Torres, com a Revolução 

Francesa e o surgimento dos Estados Nacionais, as guerras, as pestes e as descobertas 

territoriais fizeram com que as taxas demográficas diminuíssem de forma perigosa para os 

Estados, pois, quanto menos indivíduos estes tivessem, menos força de trabalho e defesa teriam, 

e, por isso, a vida do indivíduo passou a ser de interesse público, e, a maternidade, um ato de 

patriotismo77. 

No século XIX, razões político-religiosas fizeram da tutela do feto uma decisão de 

Estado, e, já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, as nações, levadas pelo 

nacionalismo e pela ideia de que o crescimento econômico estaria atrelado ao crescimento 

demográfico, estimulavam a maior numerosidade das famílias e, neste esteio, passaram a impor 

sanções mais severas em relação à contracepção e ao aborto78. 

 
74 “Tomás de Aquino admitia um desenvolvimento progressivo do embrião através de etapas sucessivas. Primeiro, 
a vida é informada por uma alma vegetativa, quando o embrião vive como uma planta; depois, esta decai e surge 
uma alma mais perfeita, que é, ao mesmo tempo, vegetativa e sensitiva, quando o embrião vive uma vida animal. 
Só então, o embrião recebe uma alma propriamente humana, racional e se torna um ser humano.” (NUNES, Maria 
José Rosado. O tema do aborto na igreja católica: divergências silenciadas. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 
64, n. 2, p. 23-31, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a12v64n2.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26-27). 
75 NUNES, Maria José Rosado. O tema do aborto na igreja católica: divergências silenciadas. Ciência e 
Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, p. 23-31, abr./jun. 2012. Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a12v64n2.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 27. 
76 GALEOTTI, Giulia. História do aborto. Tradução de Sandra Escobar. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 81-99. 
77 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, 
p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 40. 
78 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, 
p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 40. 
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Nos países que aderiram ao nazifascismo, em franca ascensão naquela época, as leis 

antiabortivas, sob a justificativa de promover “criação de filhos para a pátria”, tornaram-se 

bastante severas79. 

Na Alemanha, por exemplo, quando Hitler assumiu o poder na década de 1930, a 

população alemã já vinha em decréscimo – as taxas de natalidade haviam caído de 35,8 para 

cada mil habitantes no ano 1900, para 14,7 em 1932 – e, por isso, o regime nazista definiu como 

objetivo o aumento das taxas de natalidade de seu povo, estabelecendo, ao longo do tempo, 

medidas como: i) a concessão de incentivos financeiros para o aumento das famílias, tais como 

empréstimos para casamento e subsídios para as crianças e pensões familiares; ii) a entrega de 

homenagens, como a da Cruz Honra Alemã, para as mulheres férteis que tivessem um maior 

número de filhos; iii) a adoção de deliberações legais no sentido de proibir propagandas de 

contraceptivos e a prática do aborto das mulheres alemãs, prática esta que ficou estigmatizada 

como um “ato de sabotagem contra o futuro racial da Alemanha”80. 

Observe-se, entretanto, que embora o regime nazista condenasse o aborto dos fetos 

“puramente” alemães, em algumas hipóteses o procedimento abortivo era até mesmo 

estimulado por tal regime, desde que fosse instrumento para garantir os objetivos eugênicos de 

aperfeiçoamento da raça ariana.  

Neste contexto, a legislação nazista tornou obrigatório o aborto de fetos provenientes de 

gestações de mulheres surdas que tivessem desrespeitado a esterilização compulsória imposta 

na Lei de Prevenção de Filhos com Doenças Hereditárias, posto que, para os nazistas, tais fetos, 

teriam grandes possibilidades de virem a nascer com deficiência auditiva, fato que prejudicaria 

os anseios de se obter uma “raça pura”81.  

De modo a alcançar seu objetivo de “aperfeiçoar a raça ariana”, o aborto era incentivado, 

também, nos territórios ocupados pelos nazistas, como forma de evitar que as mulheres que por 

eles eram consideradas como “de raças inferiores” viessem a procriar82. 

Ainda sobre o mesmo período histórico, José Henrique Rodrigues Torres observa que, 

embora no início do século XX tenha havido, pelo mundo, uma tendência de repressão ao 

 
79 ALVARENGA, Augusta Thereza; SCHOR, Néia. O Aborto: um resgate histórico e outros dados. Revista 
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 12-17, 1994. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/38134. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 20. 
80 OELHAFEN, Ingrid Von; TATE, Tim. As crianças esquecidas de Hitler: a verdadeira história do Projeto 
Lebensborn. São Paulo: Contexto, 2017. p. 84-85. 
81 SILVA, Danilo da; SPLELING, Germano Weniger. Práticas e discursos aplicados pelo regime nazista sobre 
surdos na segunda guerra mundial. Re-unir, Porto Velho, v. 5, n. 2, p. 157-168, 2018. Disponível em: 
https://www.periodicos.unir.br/index.php/RE-UNIR/article/view/3904/2640. Acesso em: 22 nov. 2015. p. 163. 
82 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, 
p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 40. 
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aborto, este, em 1920, foi liberado na Rússia Bolchevique, mas, em seguida, no período 

stalinista, voltou a ser proibido devido ao alto número de infanticídios, uxoricídios e abortos83.  

A legalização ocorrida no território russo foi a primeira ocorrida no século XX, tendo 

sido seguida, nas décadas de 1950 e 1960, pela legalização do aborto em países do Leste 

Europeu, conforme ocorreu, em 1956, na Polônia, na Hungria e na Bulgária, e, em 1957, na 

Tchecoslováquia84. 

A partir da década de 1960, com as mudanças na posição da mulher na sociedade e nas 

questões tocantes aos costumes sexuais, passou a cada vez mais ganhar força a tendência para 

uma crescente liberalização do aborto ao redor do mundo85, cujo impulso legalizador maior se 

deu, sobretudo, a partir da liberalização promovida nos Estados Unidos, em 1973, após o 

famoso julgamento, pela Suprema Corte Americana, do caso “Roe v. Wade 410 U.S. 113 

(1973)”86, ocasião em que foi introduzida a ideia da repartição trimestral da gravidez, inovação 

esta que fora copiada por várias legislações europeias subsequentes (Dinamarca em 1973; 

Áustria e Suécia em 1974; Alemanha em 1976; Itália e Luxemburgo em 1978)87. 

No mesmo sentido, Lília Nunes do Santos aduz que o julgamento do caso “Roe v. Wade”, 

que decidiu a favor do direito da mulher ao aborto durante o primeiro trimestre da gestação, 

tornou-se referência para o liberalismo pró-aborto que alcançou os países europeus88. 

Neste histórico caso, Jane Roe – pseudônimo adotado por Norma Mccorvey na 

propositura da ação contra o estado do Texas, que foi representado pelo seu procurador Henry 

Wade – após ter ficado grávida pela terceira vez, e desejando abortar, viu-se impedida pela lei 

penal do Estado que, à época, em seus artigos 1.191 a 1.194, e 1.196, somente permitia o aborto 

no caso em que houvesse riscos à vida da gestante89.  

 
83 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 2, 
p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 40. 
84 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 62. 
85 ALVARENGA, Augusta Thereza; SCHOR, Néia. O Aborto: um resgate histórico e outros dados. Revista 
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 12-17, 1994. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/38134. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 20. 
86 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of United States. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
Reporting Judge: Justice Harry Blackmun. Disponível em: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/410/113.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
87 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 62-63. 
88 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 76. 
89 TEXAS. US District Court for the Northern District of Texas. Roe v. Wade, 314 F. Supp. 1217 (N.D. Tex. 
1970). 
Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/314/1217/1472349/. Acesso em: 22 nov. 
2020. 



37 
 

Inicialmente, Jane Roe afirmou que havia sido estuprada e que não possuía recursos 

financeiros para viajar a outro Estado americano onde o aborto fosse permitido, e, assim, 

vislumbrando a possibilidade de conseguir autorização para realizar o aborto em seu próprio 

Estado, o Texas, sustentou, na ação judicial proposta em 1970, a tese da inconstitucionalidade 

da restrição da lei texana com base no argumento da violação do seu direito à privacidade, que 

estaria protegido pelas Emendas Primeira, Quarta, Quinta, Nona e Décima Quarta da 

Constituição Americana90. 

Fato é que o caso demorou mais de três anos para chegar à Suprema Corte dos Estados 

Unidos, e, curiosamente, antes do julgamento final em tal Corte, Norma Mccorvey (Jane Roe) 

acabou não abortando seu bebê, e, logo após o nascimento, disponibilizou a criança para a 

adoção 91-92. 

Na Suprema Corte Americana, a tese vencedora, por um placar de 7 x 2, foi a tese 

capitaneada pelo relator, juiz Harry Blackmun, na qual definiu-se, pela primeira vez, que o 

direito à privacidade, fundamentado no conceito de liberdade pessoal da Décima Quarta 

Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, seria amplo o bastante para garantir 

o direito à interrupção voluntária da gestação com base na vontade da gestante93. 

Convém observar, contudo, que a tese vencedora não concedeu caráter absoluto e 

ilimitado a tal direito, vez que, na mesma decisão – conforme o trecho exposto abaixo – a 

Suprema Corte estabeleceu critérios baseados na trimestralidade da gestação para a definição 

da imposição, ou não, de limitações à prática do aborto pelos estados americanos: 

 

Para resumir e repetir: 
 
1. O estatuto criminal do aborto estabelecido na corrente legislação do Texas, que 
exclui a ilicitude apenas somente nos casos em que o procedimento deva ocorrer para 
salvar a vida da mãe, sem considerar o estágio da gravidez nem reconhecer o outros 
interesses envolvidos, é uma violação à Cláusula do Devido Processo da Décima 
Quarta Emenda. 
 

 
90 TEXAS. US District Court for the Northern District of Texas. Roe v. Wade, 314 F. Supp. 1217 (N.D. Tex. 
1970). 
Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/314/1217/1472349/. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
91 “Norma Mccorvey escreveu um livro (Won by Love – Vencida pelo amor, em tradução livre), em que conta sua 
história, lamentando ter participado do processo judicial que legalizou o aborto em seu país. Mccorvey morreu em 
18 de fevereito de 2017.” (MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. 
p. 41). 
92 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 41. 
93 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of United States. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
Reporting Judge: Justice Harry Blackmun. Disponível em: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/410/113.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 



38 
 

(a) Para o estágio anterior ao final do primeiro trimestre, a decisão sobre o aborto e 
sua efetivação devem ser deixadas a cargo do julgamento do médico responsável pela 
gestante. 
 
(b) Para o estágio subsequente ao final do primeiro trimestre, o Estado, ao promover 
seu interesse pela saúde da mãe, pode, se desejar, regulamentar o procedimento de 
aborto de maneiras que sejam razoavelmente relacionadas à saúde materna. 
 
(c) Para o estágio subsequente à viabilidade, o Estado ao promover seu interesse na 
potencialidade da vida humana [410 US 113, 165] pode, se escolher, regulamentar e 
até proibir o aborto, exceto quando este for necessário, conforme julgamento médico 
apropriado, para a preservação da vida ou da saúde da mãe. (Tradução nossa).94 
 

Conforme se vê, no primeiro trimestre da gestação, a decisão de abortar ficou atrelada à 

livre vontade da gestante, devendo a escolha do procedimento abortivo ser procedida pelo seu 

médico. No segundo trimestre, levando-se em consideração a proteção à saúde da gestante, os 

estados americanos, através de suas leis, ficaram autorizados a estabelecer o método abortivo 

mais seguro a ser adotado. Por fim, após atingida a viabilidade extrauterina do feto – que, 

segundo a decisão, dar-se-ia após o segundo trimestre – aos estados delegou-se, em razão de 

seu interesse em proteger a potencialidade da vida humana, o poder de regular ou até mesmo 

de proibir o aborto, exceto quando procedimento viesse a se mostrar necessário para a 

preservação da saúde ou da vida gestante. 

Sobre o assunto, André Gonçalves Fernandes resume que o caso da legalização do aborto, 

em Roe v. Wade, baseia-se no conceito de privacy, entendido como o direito de a mulher não 

ser incomodada em suas escolhas pessoais, e, em tal caso, o limite do primeiro trimestre seria 

amparado em dados estatísticos que demonstravam que, nesse período inicial da gestação, o 

aborto seria, para a mulher, menos perigoso que o parto; no segundo trimestre, as restrições por 

parte dos estados mostravam-se justificadas pelo maior perigo que o processo interventivo do 

aborto trariam para a mulher; e, por fim, no terceiro semestre, os estados poderiam impor limites 

mais severos ao aborto devido ao seu interesse na renovação da população.95 

 
94 No original: “To summarize and to repeat: 1. A state criminal abortion statute of the current Texas type, that 
excepts from criminality only a life-saving procedure on behalf of the mother, without regard to pregnancy stage 
and without recognition of the other interests involved, is violative of the Due Process Clause of the Fourteenth 
Amendment. (a) For the stage prior to approximately the end of the first trimester, the abortion decision and its 
effectuation must be left to the medical judgment of the pregnant woman's attending physician.(b) For the stage 
subsequent to approximately the end of the first trimester, the State, in promoting its interest in the health of the 
mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways that are reasonably related to maternal health. 
(c) For the stage subsequent to viability, the State in promoting its interest in the potentiality of human life [410 
U.S. 113, 165]   may, if it chooses, regulate, and even proscribe, abortion except where it is necessary, in 
appropriate medical judgment, for the preservation of the life or health of the mother.” (UNITED STATES OF 
AMERICA. Supreme Court Of United States. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Reporting Judge: Justice Harry 
Blackmun. Disponível em: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/410/113.html. Acesso em: 22 nov. 
2020). 
95 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 63. 
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Na esteira do impulso à liberalização do aborto dado pelo caso “Roe v. Wade”, desde 

1980 até os dias atuais, acompanharam o movimento liberalizante na Europa países como 

Holanda, em 1981; Espanha, em 1985; Grécia, em 1986; Bélgica, em 1990; e, recentemente, 

em 2018, a Irlanda96-97. 

Diante do exposto, convém relembrar que a pauta que versa sobre os direitos das 

mulheres somente foi introduzida no debate sobre o aborto a partir do século XIX, ganhando 

força, principalmente, na segunda metade do século XX, mantendo-se, a partir de então, em 

destaque como fundamento de luta pela busca pelo direito ao aborto nos países que ainda não 

o descriminalizaram, e, também, de manutenção deste direito nos países que já o 

reconheceram98. 

Neste sentido, George Mazza entende que do fim do século XIX até os dias atuais, a 

temática do aborto tem sido abordada sob o enfoque de assuntos como: i) o controle de 

nascimentos em consonância com a conquista do espaço público pelas mulheres através do voto 

e do trabalho; ii) os estudos demográficos que relacionavam a pobreza à numerosidade das 

famílias; iii) o planejamento familiar e a expansão das práticas abortivas; iv) os direitos sexuais 

e reprodutivos como forma de manifestação do direito à privacidade da mulher99. 

Para a presente pesquisa, o foco da análise jurídica sobre o aborto no Brasil se dá, 

principalmente, no que concerne à relação conflituosa entre os direitos do nascituro e os direitos 

conquistados pelas mulheres ao longo do tempo – sobretudo no tangente aos direitos à 

igualdade de gênero, à autonomia e à saúde, e, ainda, aos direitos sexuais e reprodutivos100 - 

 
96 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 63. 
97 Conforme relembra George Mazza, o aborto foi legalizado na Irlanda após votação popular em referendo que 
revogou a 8ª Emenda, que protegia a vida desde a concepção. (MAZZA, George. O que você precisa saber sobre 
aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 54). 
98 Observe-se que, embora a descriminalização do aborto trazida pela decisão do caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 
(1973) esteja valendo até os dias atuais, nos anos mais proximamente seguintes à tal descriminalização, alguns 
estados americanos ainda exigiam autorização prévia dos maridos para a realização do aborto. Neste sentido, cabe 
relembrar o caso Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), também decidido pela Suprema Corte 
Americana, no qual um dos objetivos era derrubar a restrição imposta pelo estado da Pensilvânia no sentido de 
exigir autorização dos maridos para a realização do aborto. Na decisão deste caso, o direito ao aborto conquistado 
em Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) permaneceu firme, tendo sido também derrubada a necessidade de 
consentimento prévio do marido para autorizar o aborto. Além disso, foi estabelecida a proibição de restrições 
estatais que pudessem causar dificuldades excessivas para a efetivação da escolha da mulher pelo aborto (Princípio 
do Fardo Indevido), e, mitigada também, a até então vigente estrutura trimestral do aborto anteriormente definida 
pela Suprema Corte nos anos 1970, pelo que os estados americanos passaram a poder impor restrições visando à 
persuasão contrária ao aborto ainda no primeiro trimestre da gestação. (UNITED STATES OF AMERICA. 
Supreme Court Of United States. Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). Reporting Judge: Sandra 
Day O'Connor. Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/833/. Acesso em: 20 nov. 2020). 
99 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 31. 
100 Estes direitos serão melhor analisados no último capítulo da presente pesquisa. 
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dialética que, conforme se viu, também influenciou de modo marcante as legislações sobre o 

aborto em diversos países, que passam a ser estudadas a seguir. 

 

2.3 O ABORTO EM OUTROS PAÍSES 

 

Sem a intenção de esgotar o tema – até mesmo por se mostrar inviável, neste espaço, 

abranger uma análise a respeito da legislação sobre o aborto em todos os países do mundo – 

proceder-se-á um estudo comparativo do tratamento jurídico concedido à questão do aborto em 

alguns países de todos os continentes do globo, exceto a Antártida, pelo fato de neste continente 

não existir nenhum país localizado em seu território. 

Com ênfase nos países das Américas (do Norte, Central e do Sul) e da Europa – dada a 

proximidade territorial, cultural e/ou jurídica de muitos dos países destes continentes com o 

Brasil – o estudo será dividido em dois subtópicos, nos quais de um lado estarão divididos os 

países em que o aborto é absolutamente proibido, sem qualquer exceção, e, do outro, os países 

que, de alguma forma, admitem hipóteses de aborto legal. 

 

2.3.1 Países em que o aborto é legalmente proibido em todos os casos  

 

Ao redor do globo, existem países em que o aborto é absolutamente proibido, não sendo 

admitido nem mesmo quando há inviabilidade fetal, risco para a vida da gestante ou quando a 

gestação for decorrente de estupro, podendo-se apontar, dentre eles: Andorra, Aruba, Congo, 

Curaçao, República Dominicana, Egito, El Salvador, Gabão, Haiti, Honduras, Iraque, Laos, 

Madagascar, Malta, Ilhas Marshal, Mauritânia, Nicarágua, Palau, Filipinas, San Marino, 

Senegal, Serra Leoa, Suriname, Tonga, e ainda a Cidade-Estado do Vaticano e os territórios 

palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza101. 

De modo a aprofundar um pouco o assunto, serão destacados quatro países em que o 

aborto é crime em todas as hipóteses: Malta, localizado na Europa, e Nicarágua, República 

Dominicana e El Salvador, ambos localizados na parte central do Continente Americano. 

 
101 CENTER FOR REPRODUTIVE RIGHTS. The World’s Abortion Laws. New York, 2019. Disponível em: 
https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/World-Abortion-Map.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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2.3.1.1 Malta 

 

Na União Europeia, Malta – país onde o movimento Gift of Life batalha por erigir a 

preceito constitucional a proibição do aborto – possui a legislação mais restritiva da Europa, 

sendo o único país deste continente a proibir, de forma absoluta, a interrupção da gravidez sem 

qualquer exceção102. 

Assim, o aborto, em Malta, é considerado ilegal em qualquer circunstância, mesmo que 

a vida da gestante esteja em risco, sendo proibidas ainda a comercialização da pílula do dia 

seguinte e a venda de anticoncepcional sem receita médica103. 

Sobre o assunto, o Código Penal maltês assim dispõe, em seu artigo 241104, a respeito da 

proibição do aborto: 

 

Art. 241. (1) Whosoever, by any food, drink, medicine, or by violence, or by any other 
means whatsoever, shall cause the miscarriage of any woman with child, whether the 
woman be consenting or not, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term 
from eighteen months to three years. 
 
(2) The same punishment shall be awarded against any woman who shall procure her 
own miscarriage, or who shall have consented to the use of the means by which the 
miscarriage is procured. 
 
Art 241. (1) Qualquer pessoa, que por qualquer alimento, bebida, remédio, ou por 
violência, ou por qualquer outro meio, vier a causar o aborto em qualquer mulher 
gestante, independentemente de a mulher consentir ou não, deve, na condenação, ser 
passível de prisão por um período de dezoito meses a três anos. (Tradução nossa). 
 
(2) A mesma punição será aplicada contra qualquer mulher que provoque seu próprio 
aborto, ou que tenha dado consentimento ao uso dos meios pelos quais o aborto tiver 
sido provocado. (Tradução nossa). 
 

Além disso, cabe ressaltar que o artigo 243 do Código Penal de Malta também prevê 

punições aos profissionais de saúde que venham a atuar em procedimento abortivos, com penas 

prevista entre dezoito meses e quatro anos de prisão, e até mesmo interdição perpétua para o 

exercício da profissão105. 

 
102 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 
2, p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 40. 
103 FRIED, Roy Reis. Legislações sobre o aborto e o direito à saúde da mulher. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, 
v. 24, n. 49, p. 13-32, jul./out. 2020. Disponível em: 
http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/470/277. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 25. 
104 MALTA. Criminal Code, 10th june, 1854. To amend and consolidate the Penal Laws and the Laws of 
Criminal Procedure. Valeta, [1854]. Disponível em: https://legislation.mt/eli/cap/9/eng/pdf. Acesso em: 22 nov 
2020. 
105 “Art. 243. Any physician, surgeon, obstetrician, or apothecary, who shall have knowingly prescribed or 
administered the means whereby the miscarriage is procured, shall, on conviction, be liable to imprisonment for 
a term from eighteen months to four years, and to perpetual interdiction from the exercise of his profession.” 
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2.3.1.2 Nicarágua, República Dominicana e El Salvador 

  

Na América Central, Nicarágua, República Dominicana e El Salvador encontram-se entre 

os países em que o aborto é criminalizado em todos os casos, sem exceções. No primeiro país, 

o Código Penal106, a partir de 2006, passou a proibir completamente o aborto mesmo em casos 

de estupro, risco de vida para a gestante e inviabilidade fetal, estabelecendo penas de até dois 

anos de prisão para a gestante e de até seis anos de prisão para os profissionais que vierem a 

praticar o procedimento abortivo107. 

Na República Dominicana, a Constituição foi reformada em 2010 e passou a garantir o 

direito pleno à vida a contar da concepção, pelo que o Código Penal dominicano108, em seus 

artigos 107 a 110, criminaliza todas as formas de aborto, estabelecendo penas de até vinte anos 

para os profissionais de saúde e de até dois anos para as gestantes que praticarem o aborto109.  

El Salvador – que até 1998 não punia o aborto em casos de estupro, de risco para a vida 

da gestante, e de inviabilidade do feto – modificou seu Código Penal para tipificar tais hipóteses 

dentre os crimes de homicídio110.   

Neste país, até mesmo no caso de gravidez ectópica – em que o feto se desenvolve nas 

trompas de falópio, ou seja, fora do útero – o aborto atualmente é proibido, fato que impede, 

inclusive, que os médicos possam adotar procedimentos imediatos e necessários à resolução 

segura do caso, pelo que estes devem esperar, para poderem intervir, que o quadro se agrave e 

uma hemorragia se inicie na gestante111.  

 
(MALTA. Criminal Code, 10th june, 1854. To amend and consolidate the Penal Laws and the Laws of Criminal 
Procedure. Valeta, 1854. Disponível em: https://legislation.mt/eli/cap/9/eng/pdf. Acesso em: 22 nov 2020). Em 
livre tradução: Qualquer médico, cirurgião, obstetra ou boticário, que conscientemente tenham prescrito ou 
administrado os meios pelos quais o aborto tiver sido obtido, deve, na condenação, ser passível de prisão de dezoito 
meses a quatro anos, e à interdição perpétua do exercício de sua profissão. (Tradução nossa). 
106 NICARAGUA. Ley nº 641, de 16 de noviembre del año de 2007. El Presidente de la República de Nicaragua 
a sus habitantes, sabed que La Asamblea Nacional ha ordenado el siguiente Código Penal. Manágua: Presidente 
de la República de Nicarágua, [2007]. Disponível em: 
https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/noticia_reciente/CP_641.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
107 FRIED, Roy Reis. Legislações sobre o aborto e o direito à saúde da mulher. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, 
v. 24, n. 49, p. 13-32, jul./out. 2020. Disponível em: 
http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/470/277. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 25. 
108 REPÚBLICA DOMINICANA. Ley nº 550-14, de 19 diciembre del año 2014. Establece el Código Penal de 
la República Dominicana. Santo Domingo de Guzmán: Presidecia de la República Dominicana, [2014]. Disponível 
em: https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/do_0326.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
109 FRIED, Roy Reis. Legislações sobre o aborto e o direito à saúde da mulher. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, 
v. 24, n. 49, p. 13-32, jul./out. 2020. Disponível em: 
http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/470/277. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26-27. 
110 FRIED, Roy Reis. Legislações sobre o aborto e o direito à saúde da mulher. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, 
v. 24, n. 49, p. 13-32, jul./out. 2020. Disponível em: 
http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/470/277. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26. 
111 REINO UNIDO. Anistia Internacional. Sumário à beira da morte: a violência contra a mulher e a proibição 
do aborto em El Salvador. AMR 29/004/2014 Portuguese. Londres: Amnesty International Ltd, 2014. p. 7. 
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No Código Penal de El Salvador, a vida embrionária é amplamente protegida nos artigos 

133 a 141 do capítulo 2 (Dos Delitos Relativos à vida do Ser Humano em Formação), do Título 

1 (Delitos Relativos à Vida), com punições previstas, nas hipóteses de aborto, tanto para a 

gestante como para quem a auxilia no procedimento abortivo, com ou sem o consentimento da 

mesma, incluindo-se médicos, farmacêuticos e seus auxiliares nessas profissões112. 

Saliente-se que médicos, farmacêuticos e aqueles que os auxiliarem no procedimento 

abortivo também ficam sujeitos, para além da pena de prisão, à suspensão da permissão para o 

exercício da atividade profissional113. 

Cabe apontar, ainda, que as únicas hipóteses em que a gestante não é punida pelo aborto, 

em El Salvador, estão previstas no artigo 137 do Código Penal, e ocorrem quando ela falhar na 

tentativa de provocar o aborto em si mesma, ou quando o aborto for por ela provocado de forma 

culposa, salientando-se, entretanto, que mesmo nessa modalidade, terceiros que vierem a 

provocar um aborto numa gestante podem ser punidos com pena de prisão que varia de seis 

mesas a dois anos114. 

Isto posto, com os exemplos acima apontados, procurou-se demonstrar que ainda há 

países que resistem em descriminalizar o aborto mesmo nas hipóteses que mais comumente são 

aceitas como exceções à criminalização de tal procedimento em um grande grupo de nações do 

mundo – riscos à saúde ou à vida da gestante, gestação decorrente de violência sexual, 

identificação de anomalias fetais, ou ainda por escolha da própria gestante – grupo este que, 

 
112 EL SALVADOR. Decreto nº 1.030 de 30 de abril de 1997. Presidente de la República decreta el siguiente 
Código Penal. San Salvador: Casa Presidencial, [1997]. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_el_salvador.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
113 “ABORTO AGRAVADO. Art. 135. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que 
realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será 
sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de la profesión o actividad por el mismo período.” (EL SALVADOR. Decreto nº 1.030 de 30 de abril 
de 1997. Presidente de la República decreta el siguiente Código Penal. San Salvador: Casa Presidencial, [1997]. 
Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_el_salvador.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre 
tradução: ABORTO AGRAVADO. Art. 135. Se o aborto for cometido por um médico, farmacêutico ou por 
pessoas envolvidas em atividades auxiliares a essas profissões, quando se dedicarem à tal prática, serão punidos 
com pena de seis a doze anos de prisão. Também será imposta a pena de desqualificação especial para o exercício 
da profissão ou atividade pelo mesmo período. (Tradução nossa). 
114 “Art. 137 - El que culposamente provocare un aborto, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. 
El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada, y la tentativa de ésta para causar su aborto no 
serán punibles.” (EL SALVADOR. Decreto nº 1.030 de 30 de abril de 1997. Presidente de la República decreta 
el siguiente Código Penal. San Salvador: Casa Presidencial, [1997]. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_el_salvador.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre tradução: Art. 137 
- Quem provocar culposamente um aborto, será punido com pena de seis meses a dois anos de prisão. O aborto 
culposo causado pela própria gestante, e sua tentativa de causar seu próprio aborto não serão puníveis. (Tradução 
nossa). 
 
 



44 
 

dentro dos limites de tempo e espaço desta pesquisa, será representado pelo estudo das nações 

a seguir apontadas. 

 

2.3.2 Países que admitem exceções à criminalização do aborto  

 

Em um recorte geral, cabe apontar, de início, entre as nações que não criminalizam o 

aborto quando há risco para a vida da gestante, países como: Afeganistão, Antígua e Barbuda, 

Bahrain, Bangladesh, Butão, Brasil, Brunei, Chile, Costa do Marfim, Dominica, Emirados 

Árabes Unidos, Guatemala, Iêmen, Indonésia, Iran, Quiribati, Líbano, Líbia, Malawi, Mali, 

México, Micronésia, Myanmar, Nigéria, Omã, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Ilhas 

Salomão, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Sri Lanka, Síria, Tanzânia, Timor-Leste, Tuvalu, 

Uganda, Venezuela115. 

Observe-se, contudo, que além da questão do risco para a vida da gestante, existem, 

conforme se viu, outras variáveis que influenciam na criminalização ou não do aborto nos 

diversos países do globo, cada um tratando dessa delicada questão de forma particular. 

Isto posto, pretende-se, aqui, estudar diversas legislações estrangeiras em que o aborto é 

admitido em pelo menos uma hipótese, optando-se, para uma melhor organização do estudo, 

pelo agrupamento dos países estudados de acordo com os continentes nos quais estão 

localizados. 

 

2.3.2.1 No Continente Americano: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guiana, México (Cidade 

do México – Distrito Federal), Uruguai, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina 

 

Convém apontar que a ordem de apresentação dos países das três Américas, neste tópico, 

segue o agrupamento por localização geográfica, em que primeiramente serão estudos os países 

da América do Norte, seguidos pelos países da América Central e, por fim, pelos países da 

América do Sul. 

 

 
115 CENTER FOR REPRODUTIVE RIGHTS. The World’s Abortion Laws. New York, 2019. Disponível em: 
https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/World-Abortion-Map.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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2.3.2.1.1 Estados Unidos 

 

Embora a descriminalização do aborto no Estados Unidos já tenha sido tratada no tópico 

2.2 da presente pesquisa116, que estudou a história do aborto ao redor do mundo, vale relembrar, 

em poucas linhas, que a descriminalização do aborto, naquele país, ocorreu em 1973 após o 

julgamento, pela Suprema Corte Americana, do caso “Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973)”117, 

ocasião em que foi introduzida a ideia da repartição trimestral da gravidez como parâmetro de 

legalização do aborto decorrente da escolha da gestante. 

No julgamento, a tese vencedora estabeleceu que o direito à privacidade, fundamentado 

no conceito de liberdade pessoal da Décima Quarta Emenda da Constituição dos Estados 

Unidos da América, seria amplo o bastante para garantir o direito à interrupção voluntária da 

gestação com base na vontade da gestante. 

Assim, no primeiro trimestre, a decisão de abortar restou atrelada à livre vontade da 

gestante, devendo a escolha do procedimento abortivo ser procedida pelo seu médico. No 

segundo trimestre, levando-se em consideração a proteção à saúde da gestante, os estados 

americanos, através de suas leis, ficaram autorizados a intervir no sentido de estabelecerem o 

método abortivo mais seguro a ser adotado. Por fim, após atingida a viabilidade extrauterina do 

feto, que, segundo a decisão, dar-se-ia após o segundo trimestre, aos estados ficou delegado o 

poder, em razão de seu interesse em proteger a potencialidade da vida humana, de regular ou 

até mesmo de proibir o aborto, exceto nos casos em que o procedimento se mostrasse necessário 

para a preservação da saúde ou da vida gestante. 

 

2.3.2.1.2 Canadá 

 

No Canadá, o aborto foi considerado crime em todas as hipóteses até que, em 1969, o 

Criminal Law Amendment Act o descriminalizou nos casos em que uma comissão médica 

julgasse que o procedimento abortivo seria a melhor opção para resguardar a saúde da paciente 

gestante118. 

 
116 Vide p. 36-38. 
117 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of United States. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
Reporting Judge: Justice Harry Blackmun. Disponível em: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/410/113.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
118 MIRANDA, Cynthia Mara. Os movimentos feministas e a construção de espaços institucionais para a garantia 
dos direitos das mulheres no Brasil e no Canadá. Revista Interfaces Brasil/Canadá, Canoas, v. 15, n. 1, p. 347-
385, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/view/6721/4632. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 376. 
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Ocorre que, em 1988, a Suprema Corte do Canadá reconheceu o direito fundamental das 

mulheres ao aborto no julgamento do caso Morgentaler Smoling and Scou v. The Queen, que 

discutia a conformidade da Carta de Direitos e Liberdade do Canadá, de 1982, com a referida 

lei de 1969 que estabelecera como única exceção à criminalização do aborto a hipótese em que 

a continuidade da gravidez viesse a acarretar riscos à vida ou à saúde da gestante, devendo, 

ainda, tal hipótese, ser obrigatoriamente atestada por comitê terapêutico composto por três 

médicos119. 

Desde então, o aborto, no Canadá, não é limitado por lei, não havendo, portanto, nenhum 

limite de tempo gestacional definido por lei federal para a sua realização, variando, assim, em 

seu território, o regulamento e o acesso à interrupção da gravidez de província para província120. 

 

2.3.2.1.3 México 

 

No México, apenas a Cidade do México – Distrito Federal do país – permite o aborto por 

escolha da gestante, e desde que o período gestacional não ultrapasse 12 semanas, pelo que o 

artigo 144 do Código Penal para o Distrito Federal define que o “Aborto es la interrupción del 

embarazo después de la décima segunda semana de gestación.”121-122  

Em fevereiro de 2008, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Cidade do México) 

elaborou o “Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo en las 

Unidades Médicas”, documento que serve de parâmetro para a tomada de decisão dos 

profissionais de saúde quanto à observação dos requisitos necessários para a realização do 

aborto legal, e, também, quanto à decisão do procedimento técnico mais adequado para cada 

período gestacional em que o aborto vier a ser realizado123. 

 
119 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, n. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 57. 
120 MIRANDA, Cynthia Mara. Os movimentos feministas e a construção de espaços institucionais para a garantia 
dos direitos das mulheres no Brasil e no Canadá. Revista Interfaces Brasil/Canadá, Canoas, v. 15, n. 1, p. 347-
385, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/view/6721/4632. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 376. 
121 CIUDAD DE MÉXICO. Código Penal para el Distrito Federal, de 16 de julho de 2002. La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, II legislatura, decreta o Código Penal para el Distrito Federal. Ciudad de México: 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, [2002]. Disponível em: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
CUBA. Ley nº 62, de 29 de diciembre de 1987. La Asamblea Nacional del Poder Popular acuerda la seguinte 
Código Penal. Ciudad de la Habana: Asamblea Nacional del Poder Popular de lá República de Cuba, [1987]. 
Disponível em: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/documento/codigo-penal-2/. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
122 Em livre tradução: “Aborto é a interrupção da gravidez depois da décima segunda semana de gestação.” 
(Tradução nossa). 
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2.3.2.1.4 Cuba 

 

Na América Latina, além do México (de forma restrita à Cidade do México – Distrito 

Federal), poucos países – como Cuba, Guiana e Uruguai – permitem a realização do aborto por 

livre escolha da gestante.  

 Cabe ressaltar, portanto, que a maioria dos países da região possui legislações restritivas, 

somente excepcionando as hipóteses de aborto em gestações decorrentes de estupro ou quando 

há risco de vida para a mulher, sendo que, enquanto alguns adotam ambas as exceções, outros 

optam apenas por uma delas, cabendo destacar, ainda, que Colômbia, México e Panamá 

admitem, além das hipóteses mencionadas, o aborto eugênico ou terapêutico124. 

Em Cuba, “[...] el aborto es legal desde 1965 por razones sociales, socio-médicas, de 

salud de la mujer, violación, incesto e indicaciones fetales”125-126, e, a partir de então, as 

mulheres passaram a ter o direito de interromper a gravidez, por sua livre vontade, até a 10ª 

semana de gestação127. 

Atualmente, o artigo 2º da Resolução Ministerial nº 24 – que regulamenta o artigo 36 do 

Decreto nº 139 da Lei de Saúde Pública128 – determina que o aborto sem restrições, ou seja, por 

livre escolha da gestante, é admitido em Cuba até a 12ª semana de gestação, tendo aumentado, 

portanto, o prazo estabelecido em 1965. Para resguardar a saúde da gestante, o aborto é 

admitido após a 12ª até a 22ª semana, e no caso de razões terapêuticas de causas genéticas do 

feto, legislação cubana admite, ordinariamente, que o aborto seja realizado a partir da 22ª até 

 
123 CIUDAD DE MÉXICO. Secretaria de Salud. Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del 
Embarazo en las Unidades Médicas. Ciudad de México: Secretaria de la Salud, 2008. Disponível em: 
https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/18-Mexico-DF-Manual-for-legal-abortion-provision-
Secretaria-de-Salud-2008.pdf#page=16. Acesso em: 22 nov. 2020. 
124 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 93. 
125 CASTILLO-VARGAS, R; GONZÁLEZ-CÁRDENAS, L. El aborto: problema fundamental de la bioética. 
Archivos em Medicina Familiar, Havana, v. 6, n. 2, p. 34-35, maio/ago. 2004.  Disponível em: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2004/amf042c.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 34. 
126 Em livre tradução: “[...] aborto é legal desde 1965 por razoes sociais, socio-médicas, de saúde da mulher, 
estupro, incesto e indicações fetais.” (Tradução nossa). 
127 AGUIAR, Brunno Henrique Kill et al. A legislação sobre o aborto nos países da américa latina: uma revisão 
narrativa. Revista Comunicação em Ciências da Saúde, Brasília, v. 29, n. 1, p. 36-44, 2018. Disponível em: 
http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/133/226. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 39. 
128 CUBA. Decreto nº 139, de 4 de febrero de 1988. Reglamento de la Ley de la Salud Pública. Ciudad de la 
Habana: Palácio de la Revolución, [1988]. Disponível em: http://juriscuba.com/wp-
content/uploads/2015/10/Decreto-No.-139.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
CUBA. Ministerio de la Salud Pública. Resolução Ministerial nº 24. Ciudad de la Habana: Ministerio de la Salud, 
2013. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/02-Cuba-Norms-for-voluntary-
termination-of-pregnancy-Ministry-of-Health.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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26ª semana da gravidez, e, ainda, excepcionalmente, para o mesmo caso, após a 26ª até a 35ª 

semana da gestação129.  

Observe-se que o Código Penal Cubano, em seus artigos 267 a 271, estabelece punições 

para os casos em que quem auxilia no procedimento abortivo não é médico habilitado, ou em 

que o aborto ocorra fora das instituições oficiais ou com o intuito de se obter lucro, 

estabelecendo, ainda, aumento de pena para quem se utilizar de violência contra mulher 

gestante causando-lhe, além do aborto, sua morte ou danos à sua saúde130. 

 

2.3.2.1.5 Guiana 

 

Na Guiana (British Guyana), a Lei nº 7, de 1995, dispõe, em sua seção 5, que o aborto 

pode ser realizado até a 8ª semana de gestação por livre vontade da gestante, podendo, neste 

caso, ser utilizado método não cirúrgico desde que sob supervisão médica. De 8 a 12 semanas 

de gestação, tal legislação admite o aborto em casos de risco à saúde psíquica da gestante ou 

de anomalia fetal, mas, nestes casos, o procedimento necessariamente deve ser autorizado e 

realizado por médicos credenciados. Da 12ª à 16ª semana, desde que com autorização de 

médicos e por estes realizado, admite-se o aborto de gravidez decorrente de incesto ou estupro, 

gestante soropositiva, e falha no método contraceptivo que tenha sido comprovadamente 

utilizado de boa-fé pela gestante ou seu parceiro. Após a 16ª semana de gestação, o aborto 

somente é autorizado quando há graves riscos à saúde física ou mental da gestante, ou riscos à 

sua vida ou à vida do feto131.  

 
129 “Artículo 2: La terminación voluntaria del embarazo se clasifica según la edad gestacional de la grávida de la 
siguiente forma: a) Hasta 6 semanas en servicios de regulación menstrual. b) Hasta 12 semanas, sin restricción 
en cuanto a la zona de residencia de la grávida. c) Con más de 12 y hasta 22 semanas, por razones médicas o de 
salud. d) Con más de 22 y hasta 26 semanas, por razones terapéuticas de causa genética. e) Con más de 26 y 
hasta 35 semanas, de forma excepcional por razones terapéuticas de causa genética.” (CUBA. Ministerio de la 
Salud Pública. Resolução Ministerial nº 24. Ciudad de la Habana: Ministerio de la Salud, 2013. Disponível em: 
https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/02-Cuba-Norms-for-voluntary-termination-of-pregnancy-
Ministry-of-Health.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre tradução: Artigo 2: A interrupção voluntária da 
gravidez se classifica segundo a idade gestacional da gestante da seguinte forma: a) até 6 semanas em serviços de 
regulação menstrual. b) Até 12 semanas, sem restrições quanto à zona residencial da gestante. c) Com mais de 12 
até 22 semanas, por razões médicas ou de saúde. d) Com mais de 22 até 26 semanas, por razoes terapêuticas de 
causa genética. e) Com mais de 26 até 35 semanas, de forma excepcional por razoes terapêuticas de causa genética. 
(Tradução nossa). 
130 CUBA. Ley nº 62, de 29 de diciembre de 1987. La Asamblea Nacional del Poder Popular acuerda la seguinte 
Código Penal. Ciudad de la Habana: Asamblea Nacional del Poder Popular de lá República de Cuba, [1987]. 
Disponível em: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/documento/codigo-penal-2/. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
131 GUYANA. Act nº 7, 14th June, 1995. Medical Termination of Pregnancy. Georgetown: Presidency of 
Republic, [1995]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/01-Guyana-Medical-
Termination-of-Pregnancy-Act-1995.pdf#page=5. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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2.3.2.1.6 Uruguai 

 

O Uruguai, em 22 de outubro de 2012, sancionou a Lei nº 18.987, e, a partir de então, 

entrou para o grupo de países que não penalizam o aborto quando realizado por solicitação da 

gestante sob determinadas condições. 

Tal lei, conhecida como “Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, estabelece, 

em seus artigo 2º e 3º, que não serão aplicadas as sanções referentes ao aborto previstas no 

Código Penal do Uruguai, para a gestante que, até a 12ª semana de gestação, optar pelo o aborto, 

desde que ela cumpra os seguintes requisitos: i) passar por consulta médica em Instituição do 

Sistema Integrado de Saúde para tratar sobre sua opção pelo aborto, e, ato seguinte, passar, 

após encaminhamento do primeiro médico, por atendimento interdisciplinar com equipe 

formada por médico ginecologista e por profissionais especialistas das áreas social e de saúde 

psíquica; ii) cumprir um prazo de cinco dias de reflexão sobre sua opção pelo aborto, a contar 

do atendimento pela equipe interdisciplinar; iii) confirmar, após esse prazo de 5 dias, que 

realmente quer realizar o procedimento abortivo132.   

 

2.3.2.1.7 Bolívia 

 

Na Bolívia, o artigo 157, inciso V, item 1 da Ley n° 1.005, de 15 de deciembre de 2017, 

determina que não há infração penal quando, por solicitação da gestante, o aborto seja realizado 

nas primeiras 8 semanas de gestação, desde que a gestante comprove ser estudante ou ter, sob 

sua responsabilidade, pessoas idosas, deficientes, ou menores consanguíneos ou não133. 

 

2.3.2.1.8 Colômbia 

 

A Colômbia, desde 2006, por decisão da Corte Constitucional na Sentencia C-355/06134, 

estabeleceu como exceções à criminalização do aborto as hipóteses em que este ocorra: i) para 

resguardar a vida ou a saúde da gestante; ii) por malformações fetais que tornem a vida 

 
132 URUGUAY. Ley 18.987, de 22 de outubro de 2012. Interrupción Voluntaria del Embarazo. Montevideo: 
Presidencia de la República, [2012]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/02-
Uruguay-Legal-Interruption-of-Pregnancy.pdf#page=1. Acesso em: 22 nov. 2020. 
133 BOLIVIA. Ley nº 1.005, de 15 de deciembre de 2017. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta Código 
del Sistema Penal. La Paz: Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, [2017]. Disponível em: https://abortion-
policies.srhr.org/documents/countries/01-Bolivia-Code-of-the-Criminal-System-2017.pdf#page=83. Acesso em: 
22 nov. 2020. 
134 COLOMBIA. Corte Constitucional de República de Colombia. Sentencia C-355/06. Disponível em: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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extrauterina inviável; iii) em casos de violência sexual, incesto, ou inseminação artificial não 

consentida pela gestante135. 

 

2.3.2.1.9 Chile 

 

No Chile, o crime de aborto, até 2017, não previa nenhuma causa excludente de ilicitude, 

sendo punido, portanto, em qualquer circunstância, até que, em agosto daquele ano, o Tribunal 

Constitucional do Chile decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 21.030, que passou a 

estabelecer três exceções à criminalização do aborto no país: em casos de risco à vida da 

gestante, de estupro e de inviabilidade fetal136-137. 

 

2.3.2.1.10 Argentina 

 

Na Argentina, até dezembro de 2020, o Código Penal Argentino de 1921 somente 

permitia a realização de práticas abortivas nos casos de estupro ou de risco de vida à gestante138, 

conforme se observa em seu artigo 86139:  

 
135 PENNA, Maria Leticia Firpe et al. Estudo comparativo das regulamentações de reprodução assistida e das leis 
de abortamento de Brasil, Alemanha, Colômbia e França. Revista Reprodução e Climatério, São Paulo, v. 30, 
n. 2, p. 77-82, maio/ago. 2015. Disponível em: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/s1413208715000400?token=edf3fc941af7d35c71aaa3662b926fda85c90
ea526fc2aca46310b805764e3bfbbaa8a45f425b425a8771b68727e66fb. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 80. 
136 GERVASONI, Tássia A; VEDANA, Bruna B. Os movimentos feministas na América-Latina e as perspectivas 
para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Revista Ártemis, João Pessoa, v. 
29, n. 1, p. 279-298, jan./jun. 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/y2dzp8nv. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
285. 
137 Neste sentido: “Desde1989 y hasta la promulgación de la Ley 21.030 en septiembre de 2017, que introduce el 
artículo 119 del Código Sanitario, para la despenalización del aborto bajo três causales (peligro para la vida de 
la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación), el Código Penal chileno, en sus artículos 
342, 344 y 345, imponía pena de presídio para la mujer que interrumpiera su embarazo bajo cualquier causal y 
a quien lo causare.” (ELGUETA, Herman; PÉREZ, Beatriz; SAGNER-TAPIA, Johanna. Despenalización del 
aborto en Chile: una aproximación mixtadesde la percepción del aborto en población comunitária. Gaceta 
Sanitaria, Barcelona, v. 34, n. 5, p. 485-492, set./out. 2020.  Disponível em: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/s0213911118302516?token=0b12c8003556c4aafce708634f9528d0f38e
2726cffa03dd6d75a1976c8597d8ee6ea74ed77531828a8937700b2d1b1c. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 486). Em 
livre tradução: "De 1989 até a promulgação da Lei 21.030 em setembro de 2017, que introduziu o artigo 119 do 
Código Sanitário, para a descriminalização do aborto por três causas (perigo para a vida de mulher, inviabilidade 
fetal de caráter letal e gravidez por estupro), o Código Penal chileno, em seus artigos 342, 344 e 345, impunha a 
pena de prisão tanto para a mulher que interrompesse sua gravidez como para quem desse causa à interrupção." 
(Tradução nossa). 
138 GERVASONI, Tássia A; VEDANA, Bruna B. Os movimentos feministas na América-Latina e as perspectivas 
para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Revista Ártemis, João Pessoa, v. 
29, n. 1, p. 279-298, jan./jun. 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/y2dzp8nv. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
285. 
139 ARGENTINA. Ley 11.179, de 29 de octubre de 1921 (T.O. 1984 actualizado). Codigo Penal de la Nacion 
Argentina. Ciudad de Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional, [1921]. Disponível em: https://abortion-
policies.srhr.org/documents/countries/01-Argentina-Penal-Code-1984.pdf#page=19. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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ARTICULO 86. [...] El aborto practicado por un médico diplomado con el 
consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 
  
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y 
si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  
 
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre 
una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal 
deberá ser requerido para el aborto.  
 
Artigo 86. [...] O aborto praticado por um médico diplomado com o consentimento 
da mulher grávida, não é punível: 
 
1º Se for realizado com o fim de evitar um perigo para a vida ou para a saúde da mãe, 
e este perigo não puder ser evitado por outros meios. 
 
2º Se a gravidez provém de estupro ou atentado ao pudor cometido contra uma mulher 
com deficiência mental. Neste caso, o consentimento de seu representante legal 
deverá ser requerido para o aborto. (Tradução nossa). 
 

Isto posto, a legislação Argentina determinava ainda, no artigo 88 do mesmo código, a 

pena de um a quatro anos de prisão para a mulher que ocasionasse seu próprio aborto ou que 

consentisse que outro o fizesse, embora não se punisse a gestante, entretanto, quando o aborto 

não fosse consumado e houvesse apenas a tentativa do crime140. 

Ocorre que mesmo com a negativa do Senado argentino pela descriminalização do aborto 

em 2018, o atual Presidente do país, Alberto Fernández, enviou, em 17 de novembro de 2020, 

mais um projeto de lei para tentar descriminalizar o aborto, por opção da gestante, até a 14ª 

semana de gestação141.  

Tal projeto foi votado no Senado argentino na madrugada do dia 30 de dezembro de 2020, 

e em votação apertada que contou com 38 votos favoráveis e 29 contrários à sua aprovação, a 

Argentina tornou-se o país de maior população da América Latina a legalizar o aborto por opção 

da gestante142. 

 
140 “ARTICULO 88.  Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o 
consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. (ARGENTINA. Ley 11.179, de 29 
de octubre de 1921 (T.O. 1984 actualizado). Codigo Penal de la Nacion Argentina. Ciudad de Buenos Aires: 
Poder Ejecutivo Nacional, [1921]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/01-
Argentina-Penal-Code-1984.pdf#page=19. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre tradução: “ARTIGO 88. Será 
punida com pena de prisão de um a quatro anos, a mulher que causar seu próprio aborto ou consentir que outro o 
cause. A tentativa da mulher não é punível.” 
141 FERRER, Ludmila. El presidente Alberto Fernández envió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo 
al Congreso. ¿Qué dice el texto del primer proyecto de aborto presentado por el Poder Ejecutivo? El Grito del 
Sur, Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020. Disponível em: https://elgritodelsur.com.ar/2020/11/la-letra-chica-
del-martes-verde.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
142 GUIMARÃES, Leonardo. Senado da Argentina aprova projeto de lei que legaliza o aborto. CNN Brasil, São 
Paulo, 30 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/30/senado-
da-argentina-aprova-projeto-de-lei-que-legaliza-o-aborto. Acesso em: 30 dez. 2020. 
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Dessa forma, a nova lei determina que o aborto pode ser realizado de forma gratuita no 

sistema público de saúde argentino, quando a gestação não exceder o período de 14 semanas, 

e, além disso, permite também o aborto, a qualquer tempo do período gestacional, nos casos de 

gestações que causem risco à vida da gestante ou que sejam decorrentes de estupro143. 

Observe-se que para a realização do aborto legal em gestantes adolescentes, a nova 

legislação argentina exige autorização de um dos pais ou do representante legal para os casos 

em que as gestantes sejam menores de 13 anos. Para as gestantes maiores de 13 e menores de 

16 anos, somente se exige tal autorização caso o procedimento abortivo possa causar riscos à 

sua saúde, e, no que se refere às gestantes maiores de 16 anos, não há necessidade de qualquer 

autorização dos pais ou dos representantes legais144.   

 

2.3.2.1.11 Breve resumo da situação do aborto nos países do Continente Americano 

 

Pôde-se perceber que o tratamento jurídico do aborto varia bastante nas Américas, posto 

que além de ainda existirem países onde tal procedimento é criminalizado em todas as 

circunstâncias, sem qualquer exceção, como em El Salvador, na Nicarágua e na República 

Dominicana, há também alguns poucos países da região em que o aborto é descriminalizado 

quando há solicitação da gestante – tais como Estados Unidos, Canadá, Guiana, Cuba, Uruguai 

e Cidade do México – ainda que nestes países devam ser respeitados os limites de tempo 

gestacional que são estabelecidos pelas leis de cada país. 

Ademais, viu-se, também, que vários países do Continente Americano, tais como Chile e 

Colômbia, não admitem, pelo menos até o presente momento, a possibilidade do aborto por 

livre solicitação da gestante, embora estabeleçam algumas outras exceções à criminalização do 

aborto, que variam, a cada país, dentre as hipóteses de riscos à saúde ou à vida da gestante, de 

gravidez decorrente de estupro ou incesto, e, em alguns casos, de identificação de anomalias 

fetais. 

Por fim, convém ainda apontar que, nos últimos anos, alguns países da região, como 

Colômbia (2006), Uruguai (2012) e Chile (2017), têm cedido às pressões dos movimentos 

 
143 ARGENTINA aprova legalização do aborto: em que países da América Latina o procedimento já é legal. BBC 
NEWS, São Paulo, 30 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-55476576. 
Acesso em: 30 dez. 2020. 
144 ARGENTINA aprova legalização do aborto: em que países da América Latina o procedimento já é legal. BBC 
NEWS, São Paulo, 30 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-55476576. 
Acesso em: 30 dez. 2020. 
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favoráveis ao aborto e caminhado no sentido da diminuição de restrições ao aborto que até 

então vigiam em seus ordenamentos. 

   

2.3.2.2 No Continente Europeu: Polônia, Reino Unido, Holanda, Suécia, Espanha, Finlândia, 

Suíça, Alemanha, França, Itália, Irlanda e Portugal 

 

De início, merece ressalte que foi adotado, como parâmetro para ordem de apresentação 

dos países estudados neste tópico, o critério decrescente do limite gestacional outrora 

estabelecido por tais países para a interrupção da gravidez por solicitação da gestante, 

excetuando-se, entretanto, o caso da Polônia, que por ser o único país da lista a não admitir tal 

modalidade de aborto, será o primeiro a ter seu caso especificado. 

 

2.3.2.2.1 Polônia 

  

A Polônia, ao lado de Malta, possui uma das legislações mais restritivas sobre o aborto 

na Europa, embora, ao contrário deste último país, admita algumas hipóteses em que o aborto 

não é considerado crime. 

 À época em que pertencia ao regime comunista, a Polônia legalizou o aborto em 1956, 

permanecendo com a legalização até o início dos anos 1990, período em que as polonesas 

podiam obter facilmente uma interrupção da gestação por motivos médicos e sociais145. 

Ocorre que em março de 1993, pouco depois da implosão do regime comunista, o 

Parlamento polonês, ao legislar sobre as questões do planejamento familiar, da proteção do 

feto, e das condições para a interrupção da gravidez, pronunciou-se a favor de uma quase total 

proibição do aborto, mitigada apenas por poucas cláusulas de exceção puramente formais146. 

 Recentemente, em 22 outubro de 2020, o Tribunal Constitucional Polonês declarou a 

inconstitucionalidade do aborto por motivos de malformação fetal, levando milhares de pessoas 

a protestarem em Varsóvia, durante vários dias seguidos, em pleno período da Pandemia da 

Covid-19. Com a decisão da Corte, a Polônia, limitou, dessa forma, o atual direito ao aborto no 

 
145 HEINEN, Jacqueline; PORTET, Stéphane. Direitos reprodutivos na Polônia: o medo dos políticos frente à 
arrogância da igreja. Mandrágora, v. 25, n. 1, p. 247-266, 2019. Disponível em: 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/MA/article/view/9509/6847. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 252. 
146 HEINEN, Jacqueline; PORTET, Stéphane. Direitos reprodutivos na Polônia: o medo dos políticos frente à 
arrogância da igreja. Mandrágora, v. 25, n. 1, p. 247-266, 2019. Disponível em: 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/MA/article/view/9509/6847. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 253. 
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país às hipóteses em que a gravidez seja a causa de riscos à saúde ou à vida da gestante ou 

quando a gestação for decorrente de estupro ou incesto147.  

 

2.3.2.2.2 Reino Unido  

 

Localizados no polo extremamente oposto às legislações restritivas de Malta e da Polônia, 

Reino Unido e Holanda possuem as legislações mais liberais da Europa quando o assunto é a 

legalização do aborto. 

No Reino Unido, a Irlanda do Norte, em 2019, foi o último país a legalizar o aborto por 

opção da gestante, estabelecendo, para tal, o limite gestacional de 12 semanas para a realização 

desta hipótese do procedimento abortivo, que também foi legalizado, em tal país, até a 24ª 

semana da gestação quando a gravidez acarretar riscos à saúde física ou mental da gestante, e, 

também, sem limite de tempo gestacional, para os casos de anormalidades fetais graves e ainda 

para os casos em que a manutenção da gravidez cause risco de vida à gestante ou lesões graves 

à sua saúde física ou psíquica148. 

Nos outros três países do Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Escócia – o aborto 

foi legalizado por advento da promulgação do Abortion Act, em 1967149, e, desde então, de 

acordo com as disposições deste documento legal150, o aborto passou a ser admitido, em regra, 

por opção da gestante, caso venha a ocorrer até a 24ª semana de gestação, e desde que sejam 

respeitadas as condições a seguir:  

 

1 Medical termination of pregnancy. 
  
(1) Subject to the provisions of this section, a person shall not be guilty of an offence 
under the law relating to abortion when a pregnancy is terminated by a registered 
medical practitioner if two registered medical practitioners are of the opinion, formed 
in good faith: 
 

 
147 MORTENSEN, Antonia; SMITH-SPARK, Laura. Polônia tem maiores protestos em décadas contra proibição 
do aborto. CNN Brasil, São Paulo, 31 de outubro de 2020. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/10/31/polonia-tem-maiores-protestos-em-decadas-contra-
proibicao-do-aborto. Acesso em: 22 nov. 2020. 
148 REINO UNIDO. Site Institucional do Governo do Reino Unido. Mudanças na lei da Irlanda do Norte: 
informações atualizadas. Disponível em: https://www.gov.uk/government/news/changes-to-the-law-in-northern-
ireland-updated-information. Acesso em: 22 nov. 2020. 
149 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 
2, p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 40. 
150 UNITED KINGDOM. Abortion Act, 27th October 1967. An act to amend and clarify the law relating to 
termination of pregnancy by registered medical practitioners. United Kingdon, [1967]. Disponível em: 
https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/Great%20Britain%20-%20Abortion%20Act.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 



55 
 

(a) that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the 
continuance of the pregnancy would involve risk, greater than if the pregnancy were 
terminated, of injury to the physical or mental health of the pregnant woman or any 
existing children of her family;  
 
(b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical 
or mental health of the pregnant woman;  
 
(c) that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant 
woman, greater than if the pregnancy were terminated;  
 
(d) that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such 
physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. 
 
1 Interrupção médica da gravidez. 
 
(1) Sujeito às disposições desta seção, a pessoa não será culpada por crime previsto 
na lei relativa ao aborto quando uma gravidez é encerrada por um médico registrado 
se dois médicos registrados formem opinião, de boa-fé, pelo aborto: 
 
(a) que a gravidez não tenha excedido sua vigésima quarta semana e que a 
continuidade da gravidez envolveria risco, maior do que se a gravidez fosse encerrada, 
de lesão à saúde física ou mental da gestante ou de quaisquer filhos já existentes em 
sua família; 
 
(b) que o término seja necessário para evitar lesões graves e permanentes à saúde 
física ou mental da gestante;  
 
(c) que a continuidade da gravidez envolveria risco à vida da gestante, maior do que 
se a gravidez fosse encerrada; 
 
(d) que haja um risco substancial de que, se a criança viesse a nascer, ela sofreria de 
anormalidades físicas ou mentais a ponto de ser seriamente deficiente. (Tradução 
nossa). 
 

Conforme se vê, o limite gestacional de 24 semanas não se aplica aos casos em que haja 

graves anomalias fetais, nem quando a manutenção da gestação possa ocasionar lesões graves 

e permanentes à saúde física ou mental da gestante, ou ainda riscos à sua vida, pelo que o 

aborto, nestes casos, pode ser realizado, na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, após a 24ª 

semana da gestação.  

 

2.3.2.2.3 Holanda 

 

Na Holanda, a partir da entrada em vigor do Código Penal de 1886, o aborto passou a ser 

considerado crime na hipótese em que houvesse prova de que o feto ainda estaria vivo no 

momento do procedimento abortivo151. 

 
151 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcante. Os domínios recalcitrantes do Direito Internacional: diversidade moral e 
religiosa no direito penal como óbice ao direito comum: o caso do aborto do feto anencéfalo. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 9, n. 4, p. 201-227, 2012. Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/Geilza.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 208. 
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Em 1911, o “Morality Act” barrou todos os tipos de aborto, exceto no caso de risco à vida 

da gestante, muito embora, ao longo da grande parte século XX em que o aborto foi considerado 

ilegal na Holanda, tal prática era amplamente aceita pela sociedade a ponto de a lei ficar 

conhecida popularmente como sendo apenas uma “lei simbólica”152. 

Conforme a Lei de Interrupção da Gravidez do Reino dos Países Baixos, aprovada em 1º 

de maio de 1981153, ao lado da Decisão de Não Acusação dos Casos de Eutanásia e de Final da 

Gravidez, de 2007154, o artigo 296 do Código Penal Holandês, que disciplina as penalidades 

para o crime aborto, não o pune, se, a pedido da gestante, este for realizado até a 24ª semana de 

gestação, pois, após este período, o aborto é proibido penalmente pelo fato de o feto já ser 

considerado, pela legislação holandesa, como um feto viável para a vida extrauterina155. 

Observe-se, entretanto, que na prática, o aborto somente é requerido até a 22ª semana da 

gestação, posto que são necessárias pelo menos duas semanas para que todos os procedimentos 

exigidos na lei sejam cumpridos156. 

 

2.3.2.2.4 Suécia 
 

A Suécia, por sua vez, legalizou o aborto em 1975, e, atualmente, é o único país da Europa 

em que o aborto é admitido, por requerimento da gestante, até a 18ª semana de gestação, e, 

mesmo que sejam menores de idade, as gestantes podem realizar o aborto sem a necessidade 

de autorização de seus pais157. 

 

 
152 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcante. Os domínios recalcitrantes do Direito Internacional: diversidade moral e 
religiosa no direito penal como óbice ao direito comum: o caso do aborto do feto anencéfalo. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 9, n. 4, p. 201-227, 2012. Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/Geilza.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 208. 
153 Lei de 1º de maio de 1981, que contém normas relativas à interrupção da gravidez. (NETHERLANDS. Wet 
van 1 mei 1981. Houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap. Disponível em: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003396/2011-10-10. Acesso em: 22 nov. 2020). 
154 Decisão de não acusação nos casos de eutanásia e de final da gravidez, de 15 de março de 2007. 
(NETHERLANDS. Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late 
zwangerschapsafbreking van 15 maart 2007. Disponível em: https://wetten.overheid.nl/BWBR0021955/2007-
03-15#4. Acesso em: 22 nov. 2020). 
155 Código Penal Holandês. (NETHERLANDS. Wetboek van Strafrecht. Disponível em: https://abortion-
policies.srhr.org/documents/countries/02-Netherlands-Criminal-Law.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
156 KUAN, Ngain In. A interrupção da gravidez: motivação da República Portuguesa e da República Popular da 
China. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível 
em: https://url.gratis/eXLPq. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 98. 
157 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 84. 
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2.3.2.2.5 Espanha 

 

Na Espanha, apenas em 2010 – por força da entrada em vigor do artigo 14 da Lei Orgânica 

2/2010, que dispõe sobre a saúde sexual e reprodutiva e sobre a interrupção voluntária da 

gravidez – o aborto, por livre vontade da mulher, passou a ser permitido até a 14ª semana de 

gestação, in verbis: 

 

Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer. Podrá interrumpirse 
el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la 
embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) Que se haya 
informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas 
de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 
del artículo 17 de esta Ley. b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, 
desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la 
intervención.158-159 

 

Conforme se vê, para que seja deferida a solicitação da gestante que deseja realizar o 

aborto voluntário, é necessário o cumprimento de dois requisitos: que a gestante, antes da 

realização do aborto, seja previamente informada sobre os direitos, as prestações e as ajudas 

públicas de apoio à maternidade, e que, também, o prazo entre o recebimento de tais 

informações e o a realização do procedimento abortivo seja de pelo menos três dias. 

Além destes requisitos, a lei exige, em seu artigo 13, que o procedimento seja realizado 

por médico, ou sob sua direção, em estabelecimento público ou privado oficialmente 

credenciado para tal, estabelecendo, também, que o consentimento da gestante seja dado por 

escrito, ou, quando necessário, por seu representante legal, in verbis: 

 

Artículo 13. Requisitos comunes. Son requisitos necesarios de la interrupción 
voluntaria del embarazo: Primero – Que se practique por un médico especialista o 
bajo su dirección; Segundo – Que se lleve a cabo en centro sanitario público o 
privado acreditado; Tercero – Que se realice con el consentimiento expreso y por 
escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación 

 
158 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010. Salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Madrid: Jefatura del Estado, [2010]. (Disponível em: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020). 
159 Em livre tradução: Artigo 14. A interrupção da gravidez a pedido da mulher. A gestação poderá ser interrompida 
nas primeiras 14 semanas de gestação a pedido da gestante, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: a) 
Que a gestante tenha sido informada dos direitos, benefícios e auxílio-maternidade público, conforme estabelecido 
nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 desta lei. b) Que haja transcorrido um prao de pelo menos três dias desde a 
informação mencionada no parágrafo anterior até a conclusão da intervenção. (Tradução nossa). 
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clínica. Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el 
artículo 9.2.b) de la referida Ley.160 

 

Saliente-se que até 1985, o aborto na Espanha era proibido em todas as circunstâncias161, 

até que com a entrada em vigor da Lei Orgânica 9/1985, o Código Penal espanhol foi atualizado 

e, a partir de então, houve a descriminalização do aborto para os casos em que houvesse: i) 

grave perigo para a vida ou para a saúde física ou psíquica da gestante (permitido a qualquer 

tempo da gestação); ii) gestações decorrentes de violência sexual (se realizado nas primeiras 

12 semanas de gestação); iii) feto portador de deficiências físicas e psíquicas (se realizado nas 

primeiras 22 semanas de gestação)162. 

 
160 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010. Salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Madrid: Jefatura del Estado, [2010]. Disponível em: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. Em livre 
tradução: Artigo 13. Requisitos comuns. São requisitos necessários para o término voluntário da gravidez: Primeiro 
– que seja praticado por um médico especialista ou sob sua direção; Segundo – Que seja realizado em um centro 
de saúde público ou privado credenciado; Terceiro – Que seja realizado com o consentimento expresso e por 
escrito da gestante ou, se for o caso, do representante legal, em conformidade com as disposições da Lei 41/2002, 
Normatização Básica da Autonomia e Direitos e Obrigações do Paciente em matéria de informação e 
documentação clínica. O consentimento expresso pode ser dispensado no caso previsto no artigo 9.2.b) da referida 
lei. (Tradução nossa). 
161 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 91. 
162 “Artículo único. El artículo 417 bis del Código Penal queda redactado de la siguiente manera: 1. No será 
punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o 
privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico 
de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.En 
caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. 
2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre 
que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese 
sido denunciado. 3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que 
el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con 
anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, 
público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 
2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la 
práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan 
emitido los dictámenes médicos exigidos.” (ESPAÑA. Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio de 1985. Reforma del 
artículo 417 bis del Código Penal. Madrid: Jefatura del Estado, [1985]. Disponível em: 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/12/pdfs/A22041-22041.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre tradução: 
Artigo único. O artigo 417-A do Código Penal passa a ser redigido da seguinte forma: 1. O aborto realizado por 
ou sob a direção de um médico em um centro médico ou estabelecimento, público ou privado, credenciado e com 
o consentimento expresso da gestante não será punido quando ocorrer alguma das seguintes circunstâncias: 1.ª 
Que seja necessário evitar um grave perigo à vida ou à saúde física ou psíquica da gestante e, assim for registrado 
em parecer proferido antes da intervenção por um médico da especialidade correspondente, diferente daquele por 
quem ou sob cuja direção o aborto será realizado. Em caso de urgência por risco de vida à gestante, a opinião e o 
consentimento expresso podem ser dispensados. 2.ª Que a gravidez seja resultante de um crime de violação do 
artigo 429º, desde que o aborto seja realizado nas primeiras doze semanas de gestação e que o referido fato tenha 
sido denunciado. 3.ª Que se presuma que o feto deva nascer com graves distúrbios físicos ou psíquicos, desde que 
o aborto seja realizado nas primeiras vinte e duas semanas de gestação e que a opinião, expressa antes da prática 
do aborto, seja emitida por dois especialistas de centro ou unidade de saúde, públicas ou privadas, credenciadas 
para este fim, diferentes dos especialistas pelos quais ou sob cuja direção o aborto será realizado. 2. Nos casos 
previstos no dispositivo anterior, a conduta da gestante não será punida mesmo que a prática do aborto não seja 
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2.3.2.2.6 Finlândia 

 

Na Finlândia, o aborto, em regra, pode ser realizado, até a 12ª semana de gestação, nas 

seguintes hipóteses: i) se o parto representar risco para a saúde da gestante; ii) se a gestante for 

menor de 17 anos ou maior de 40 anos; iii) se a gestante já tiver dado à luz quatro ou mais 

filhos; iv) se a gestante, por motivo de doença, demonstrar-se impossibilitada de cuidar de uma 

criança; v) se a gestante demonstrar que o parto ou os cuidados exigidos por uma criança 

representarão um peso inaceitável para a sua vida, levando-se em consideração, para a 

configuração deste quesito, as relações familiares, a situação econômica ou laboral, o lugar de 

vida e os planos futuros163, que, conforme se observa, são temas que elastecem bastante a 

possibilidade para a autorização do aborto.  

Observe-se que para a decisão de interromper a gravidez em tal país, basta a vontade e o 

consentimento da própria gestante, independente da opinião dos seus pais ou responsáveis 

legais, quando ela for menor de idade, ou do seu parceiro, no caso em que ela for maior de 

idade164. 

Ressalte-se ainda, que embora o aborto legal na Finlândia respeite, de modo geral, o 

limite gestacional de 12 semanas, o procedimento abortivo, excepcionalmente, poderá ser 

considerado legal quando realizado em período posterior à 12ª semana de gestação caso a 

gestante consiga uma autorização das autoridades de saúde competentes após comprovar haver 

um motivo essencial que o justifique165.  

 

2.3.2.2.7 Suíça 

 

Na Suíça, o artigo 119 do Código Penal determina que o aborto não é punível em duas 

hipóteses: i) se, a qualquer tempo da gestação, houver risco à vida ou à saúde física e psíquica 

da gestante, desde que tal risco seja atestado por médico, exigindo-se, ainda, nesta hipótese, 

que quanto mais adiantada temporalmente estiver a gestação, maior deverá ser o risco 

identificado; ii) se até a 12ª segunda semana de gestação, período atestado por médico 

 
realizada em um centro ou estabelecimento público ou privado credenciado, nem quando os pareceres médicos 
necessários não tenham sido emitidos. (Tradução nossa). 
163 FINLÂNDIA. Site Institucional do Governo da Finlândia. Aborto. Disponível em: 
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/salud/aborto. Acesso em: 22 nov. 2020. 
164 FINLÂNDIA. Site Institucional do Governo da Finlândia. Aborto. Disponível em: 
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/salud/aborto. Acesso em: 22 nov. 2020. 
165 FINLÂNDIA. Site Institucional do Governo da Finlândia. Aborto. Disponível em: 
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/salud/aborto. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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competente a contar da última menstruação da gestante, que, por solicitação escrita, deve ainda 

alegar estar sofrendo angústias devido à gravidez indesejada. Ressalte-se que o mesmo artigo 

obriga os médicos a notificarem as autoridades de saúde, sob pena de punição, respeitando-se 

o anonimato da gestante e o sigilo profissional166. 

Saliente-se, ainda, que o aborto, na Suíça obrigatoriamente deve ser realizado, mesmo 

quando legal, em estabelecimentos de saúde credenciados, pelo que o artigo 118 do Código 

Penal do país estabelece penalidades pecuniárias e de privação de liberdade para quem, fora de 

estabelecimento de saúde credenciado, auxiliar a gestante no procedimento abortivo, com ou 

sem seu consentimento, e também para a própria gestante nos casos em que o aborto for 

realizado após a 12ª semana de gestação e fora dos limites impostos pelo artigo 119 do mesmo 

código167. 

 

2.3.2.2.8 França 

 

Em 1975, a França modificou sua legislação sobre o aborto com a entrada em vigor da 

chamada Lei Veil – que a princípio teria duração temporária de apenas cinco anos, mas tornou-

se definitiva em 1979 – passando a admitir o procedimento nas seguintes hipóteses: i) por 

 
166 Art. 119 - 1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire 
pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme 
enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée. 2 L’interruption de grossesse 
n’est pas non plus punissable si, surdemande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de 
détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin 
habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec 
la femme enceinte et la conseiller. 3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte estrequis si elle 
est incapable de discernement. 4 Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers quiremplissent 
les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil 
approfondi de la femme enceinte. 5 A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à 
l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit 
être respecté. (SWITZERLAND. Code Pénam Suisse, du 21 décembre 1937. L’Assemblée fédérale de la 
Confédération suisse, [1937]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/01-
Switzerland-Penal-Code-2015.pdf#page=54. Acesso em: 22 nov. 2020). Em livre tradução: Art. 119 - 1. O término 
da gravidez não é punível se uma opinião médica demonstrar que é necessário evitar o perigo de uma lesão grave 
à integridade física ou um estado de profunda angústia da gestante. O perigo terá que ser ainda mais sério à medida 
que a gravidez estiver mais avançada. 2. O término da gravidez também não é punível se, por solicitação escrita 
da mulher que alega estar em situação de angústia, for realizada dentro de doze semanas do início do último período 
menstrual, sendo o fato atestado por um médico autorizado a exercer sua profissão. O médico deve primeiro 
discutir e aconselhar a gestante de forma profunda. 3. O consentimento do representante legal da gestante é obtido 
se ela for incapaz de discernir. 4. O município designa os consultórios e hospitais que preenchem as condições 
necessárias para a prática da interrupção da gravidez de maneira adequada e do aconselhamento aprofundado da 
gestante. 5. Para fins estatísticos, qualquer interrupção da gravidez deve ser anunciada à autoridade de saúde 
pública adequada; o anonimato da mulher em questão é garantido e o sigilo médico deve ser respeitado. (Tradução 
nossa). 
167 SWITZERLAND. Code Pénam Suisse, du 21 décembre 1937. L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse, [1937]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/01-Switzerland-Penal-
Code-2015.pdf#page=54. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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solicitação da gestante, nas 10 primeiras semanas de gestação, desde que sob a fundamentação 

de que a gestação fosse, para ela, causa de angústia; ii) a qualquer tempo do período gestacional, 

nos casos de risco à vida ou à saúde da gestante, e também quando o feto fosse diagnosticado 

com a possibilidade de vir a sofrer grave e incurável doença após o nascimento168-169.   

A partir de 1982, houve modificação no sentido de determinar o reembolso, pelo sistema 

público de saúde francês, dos valores gastos pelas mulheres em outras hipóteses de aborto que 

não as que até então eram as únicas cobertas pela possibilidade do reembolso: risco à saúde ou 

à vida da gestante e/ou doença fetal incurável170. 

Saliente-se que em julho de 2001 ocorreu mais uma importante alteração na legislação 

francesa com a entrada em vigor da Lei nº 2001-588, que aumentou o limite gestacional de 10 

para 12 semanas (14 semanas se contadas a partir do primeiro dia da última menstruação da 

gestante antes de engravidar), e excluiu a exigência da autorização prévia dos pais para a 

realização de abortos em gestantes menores de idade171. 

 

2.3.2.2.9 Itália 

 

Na Itália, a busca pela legalização do aborto sem qualquer restrição teve início na década 

de 1970, sobretudo por meio da atuação do movimento feminista chamado “Movimiento de 

Liberazione Della Donna”.172 

Em 1975, a Corte Constitucional Italiana declarou a inconstitucionalidade parcial do 

artigo 546 do até então vigente Código Penal – na hipótese de punição do aborto provocado por 

risco à saúde da gestante – e, em 1978, foi editada a Lei 194, que passou a regulamentar o 

aborto no país173. 

 
168 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 
2, p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 41. 
169 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 81. 
170 SANTOS, Beatriz Carneiro dos. Aborto, direitos reprodutivos e feminismo na França de Nicolas Sarkozy. 
Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 7, p. 133-143, jan./abr. 2012. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n7/a07n7.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 135. 
171 SANTOS, Beatriz Carneiro dos. Aborto, direitos reprodutivos e feminismo na França de Nicolas Sarkozy. 
Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 7, p. 133-143, jan./abr. 2012. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n7/a07n7.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 135. 
172 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 82. 
173 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 82-83. 
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Em seus artigos 4º e 6º, assim dispõe a Lei 194/1978174 sobre as hipóteses de aborto legal 

na Itália: 

 

Articulo 4. Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta 
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, 
il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o 
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o 
sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni 
di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico 
istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o 
a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua 
fiducia. 
 
Articulo 6. L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, 
può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo 
per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli 
relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave 
pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 
 
Artigo 4. Para o término voluntário da gravidez nos primeiros noventa dias, uma 
mulher que experimenta circunstâncias em que a continuação da gravidez, parto ou 
maternidade representaria um sério perigo para sua saúde física ou mental, em relação 
ou seu estado de saúde, ou às suas condições econômicas, sociais ou familiares, ou às 
circunstâncias em que a concepção ocorreu, ou à previsões de anomalias ou 
malformações do concebido, deve dirigir-se a um órgão de consulta pública 
estabelecido nos termos do artigo 2º (a), da Lei nº 405, de 29 de julho de 1975, ou a 
uma estrutura social e de saúde habilitada pela região, ou a um médico de sua própria 
confiança.  
 
Artigo 6. A interrupção voluntária da gravidez, após os primeiros noventa dias, pode 
ser praticada: a) quando a gravidez ou o parto representam um grave perigo para a 
vida da mulher; b) quando são estabelecidos processos patológicos, incluindo aqueles 
relacionados a anormalidades ou malformações significativas do feto, que 
representam um sério perigo para a saúde física ou psíquica da mulher. (Tradução 
nossa). 
 

Conforme o exposto, a Lei 194 permite o aborto nos primeiros 90 dias de gestação para 

“[...] proteger a saúde da mulher (equilíbrio existencial: condições econômicas, sociais e 

familiares; e previsões de anomalia ou malformação do nascituro)” 175, embora admita, também, 

a realização do aborto após o 90º dia da gestação quando a manutenção da gravidez possa pôr 

em risco a vida da gestante ou, ainda, quando forem diagnosticadas graves e significativas 

anomalias ou malformações no feto que representem sério perigo à saúde física ou psíquica 

mulher grávida. 

 
174 ITALIA. Legge n. 194, 22 maggio 1978. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140. 
Roma, [1978]. Disponível em: https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/01-Italy-Abortion-Law-
1978.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
175 TORRES, José Henrique Rodrigues. Aborto e legislação comparada. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 
2, p. 40-44, abr./jun. 2012. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v64n2/a17v64n2.pdf. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 41. 



63 
 

2.3.2.2.10 Alemanha 

 

Na Alemanha, atualmente o aborto não configura crime se, a pedido da gestante, for 

realizado por médico nas primeiras 12 semanas de gestação, mas desde que a gestante se 

submeta, com uma antecedência mínima de três dias em relação à data do procedimento 

abortivo, a uma consulta de orientação na “Repartição de Aconselhamento em Casos de 

Conflitos na Gravidez”176, que deve ser guiada no sentido de encorajar a gestante a prosseguir 

com a gestação e tem o intuito de ajudá-la a tomar uma decisão responsável e consciente177. 

Cabe ressaltar, ainda, que além desta hipótese do aborto por escolha da gestante até a 12ª 

semana da gestação, não são puníveis, pelo Código Penal alemão, as seguintes hipóteses de 

aborto: quando o procedimento abortivo seja realizado para salvaguardar a vida ou a saúde da 

gestante, e em caso de gravidez decorrente de violência sexual178. 

Saliente-se, por fim, que a hipótese que resguarda a vida e a saúde da gestante está prevista 

na Seção 218a, parágrafo 2º, do Código Penal Alemão, e, a segunda hipótese – da gravidez 

ocasionada por violência sexual – está disposta no parágrafo 3º do mesmo código179. 

   

2.3.2.2.11 Irlanda   

 

A Irlanda representa um dos casos mais recentes em que o movimento pela legalização 

do aborto obteve sucesso, quando, em 26 de maio de 2018, revogou, no âmbito de sua legislação 

interna, a 8ª Emenda que protegia a vida humana desde a concepção180. 

A flexibilização da legislação irlandesa referente ao aborto ocorreu após um referendo 

nacional que teve mais de 60% dos votos favoráveis à revogação da 8ª Emenda, e, assim, o 

 
176 Sobre o assunto, indica-se a leitura da Lei de Prevenção e Gestão de Conflitos da Gravidez. Disponível em: 
https://www.gesetze-im-internet.de/beratungsg/BJNR113980992.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
177 DIAS, Fábio Freitas; DIAS, Felipe da Veiga. O aborto sob o viés constitucional-penal da proporcionalidade e 
do bem jurídico: uma análise comparativa com a posição alemã e as novas propostas no brasil. Revista da 
AJURIS, Porto Alegre, v. 41, n. 134, p. 205-233, jun. 2014. Disponível em: 
http://ajuris.kinghost.net/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/201/137. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 226. 
178 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 85-86. 
179 Em livre tradução: “§(2) A interrupção da gravidez realizada por médico com o consentimento da gestante não 
é ilegal se a interrupção da gravidez for indicada, tendo em conta as condições de vida atuais e futuras da gestante, 
segundo os conhecimentos médicos, para evitar o risco de vida ou o risco de comprometimento grave da saúde 
física ou mental da mulher grávida, e o perigo não puder ser evitado de outra forma que seja razoável para ela. 
§(3) No caso de um aborto realizado por um médico com o consentimento da mulher grávida, os pré-requisitos do 
parágrafo 2 também se aplicam se, de acordo com o conhecimento médico, um ato ilegal foi cometido contra a 
mulher grávida de acordo com as Seções 176 a 178 do Código Penal, há razões urgentes para acreditar que a 
gravidez é baseada em tais atos e que não se passaram mais de doze semanas desde a concepção.” Disponível em: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
180 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 56. 
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aborto na Irlanda passou a ser permitido no caso de gestações de até 12 semanas, porém 

exigindo-se da gestante, entretanto, uma espera de pelo menos três dias entre a primeira 

consulta no serviço de interrupção da gravidez e o procedimento abortivo.181 

Ressalte-se que até a revogação da 8ª Emenda a Irlanda proibia o aborto mesmo em casos 

de incesto, estupro e malformação fetal, permitindo o aborto somente em caso de risco para a 

saúde materna182. 

Dessa forma, atualmente os dois casos em que o aborto não é criminalizado na Irlanda 

referem-se às hipóteses em que haja anomalia fetal – em que a expectativa de desfecho fatal do 

feto seja imediata ou ocorra dentro de 28 dias após o nascimento – e, também, quando a vida 

ou a saúde da mulher apresente riscos em virtude da gravidez, caso em que não há limite de 

tempo gestacional para a interrupção clínica da gestação183.  

 

2.3.2.2.12 Portugal 

 

Em Portugal, a realização do aborto voluntário por livre opção da gestante é permitida 

até a 10ª semana da gestação, desde que o procedimento seja realizado por médico, ou sob sua 

direção, e em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido. 

Dentre as outras hipóteses não puníveis do aborto, o Código Penal português, em seu 

artigo 142, determina que o aborto poderá ser realizado: i) em qualquer período da gravidez, se 

houver a comprovação da inviabilidade do feto, ou quando haja perigo de morte ou de grave e 

irreversível lesão para a saúde física ou psíquica da mulher; ii) até a 12ª semana da gestação 

caso o procedimento seja indicado para evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão 

para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida; iii) até a 16ª semana de 

gestação, quando a gravidez for resultado de crime contra a liberdade e autodeterminação 

sexual; iv) até a 24ª semana, se houver comprovação de que o nascituro virá a sofrer, de forma 

incurável, de grave doença ou malformação congênita, desde que tais condições tornem a vida 

extrauterina inviável184. 

 
181 MURPHY, Cliona. A Irlanda desde a revogação da Oitava Emenda. Revista Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 36, sup. 1, p. 1-5, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csp/v36s1/1678-4464-csp-36-s1-
e00211119.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 1. 
182 MELO, Beatriz Campos. Constitucionalização do aborto no âmbito do direito comparado. Brasília, Revista 
Caderno Virtual, v. 2, n. 44, p. 1-15, abr./jun. 2019. Disponível em: 
https://portal.idp.emnuvens.com.br/cadernovirtual/article/view/3825/1657. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 9. 
183 MURPHY, Cliona. A Irlanda desde a revogação da oitava emenda. Revista Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 36, sup. 1, p. 1-5, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csp/v36s1/1678-4464-csp-36-s1-
e00211119.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 1. 
184 “Artigo 142.º Interrupção da gravidez não punível 1 - Não é punível a interrupção da gravidez efectuada por 
médico, ou sob a sua direcção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido e com o 
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Observe-se que as hipóteses puníveis de aborto – presentes nos artigos do 140 e 141, do 

capítulo denominado como “Dos crimes contra a vida intrauterina”, do mesmo código – 

aplicam-se aos casos em que o procedimento abortivo for realizado em estabelecimentos não 

autorizados, com ou sem o consentimento da gestante, que também, neste caso, mostra-se 

passível de punição penal ao lado de quem a auxiliar no procedimento185.   

Lília Nunes dos Santos salienta que até 1984, o aborto era proibido em Portugal sem 

qualquer restrição, e a despenalização do aborto nas 10 primeiras semanas somente ocorreu 

após a realização de dois referendos, um realizado em 1998, e outro em 2007. No primeiro, 

50,91% dos votos válidos foram no sentido de não permitir legalização do aborto em tal 

hipótese, porém, este referendo foi invalidado porque a abstenção dos votantes superou os 50%, 

 
consentimento da mulher grávida, quando: a) Constituir o único meio de remover perigo de morte ou de grave e 
irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida; b) Se mostrar indicada para 
evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher 
grávida e for realizada nas primeiras 12 semanas de gravidez; c) Houver seguros motivos para prever que o 
nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas 
primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção 
poderá ser praticada a todo o tempo; d) A gravidez tenha resultado de crime contra a liberdade e autodeterminação 
sexual e a interrupção for realizada nas primeiras 16 semanas. e) For realizada, por opção da mulher, nas primeiras 
10 semanas de gravidez. 2 - A verificação das circunstâncias que tornam não punível a interrupção da gravidez é 
certificada em atestado médico, escrito e assinado antes da intervenção por médico diferente daquele por quem, 
ou sob cuja direcção, a interrupção é realizada, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 3 - Na situação 
prevista na alínea e) do n.º 1, a certificação referida no número anterior circunscreve-se à comprovação de que a 
gravidez não excede as 10 semanas. 4 - O consentimento é prestado: a) Nos casos referidos nas alíneas a) a d) do 
n.º 1, em documento assinado pela mulher grávida ou a seu rogo e, sempre que possível, com a antecedência 
mínima de três dias relativamente à data da intervenção; b) No caso referido na alínea e) do n.º 1, em documento 
assinado pela mulher grávida ou a seu rogo, o qual deve ser entregue no estabelecimento de saúde até ao momento 
da intervenção e sempre após um período de reflexão não inferior a três dias a contar da data da realização da 
primeira consulta destinada a facultar à mulher grávida o acesso à informação relevante para a formação da sua 
decisão livre, consciente e responsável. 5 - No caso de a mulher grávida ser menor de 16 anos ou psiquicamente 
incapaz, respectiva e sucessivamente, conforme os casos, o consentimento é prestado pelo representante legal, por 
ascendente ou descendente ou, na sua falta, por quaisquer parentes da linha colateral. 6 - Se não for possível obter 
o consentimento nos termos dos números anteriores e a efectivação da interrupção da gravidez se revestir de 
urgência, o médico decide em consciência face à situação, socorrendo-se, sempre que possível, do parecer de outro 
ou outros médicos. 7 - Para efeitos do disposto no presente artigo, o número de semanas de gravidez é comprovado 
ecograficamente ou por outro meio adequado de acordo com as leges artis.” (PORTUGAL. Decreto-Lei nº 48/95, 
de 15 de março de 1985. Aprova o Código Penal. Lisboa: Presidência da República, [1995].  Disponível em: 
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/107981223/201708230300/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontoffi
ceportlet_rp=diploma. Acesso em: 22 nov. 2020). 
185 “Artigo 140.º Aborto 1 - Quem, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grávida, a fizer abortar é 
punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 2 - Quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher grávida, a 
fizer abortar é punido com pena de prisão até 3 anos. 3 - A mulher grávida que der consentimento ao aborto 
praticado por terceiro, ou que, por facto próprio ou alheio, se fizer abortar, é punida com pena de prisão até 3 anos. 
Artigo 141.º Aborto agravado 1 - Quando do aborto ou dos meios empregados resultar a morte ou uma ofensa à 
integridade física grave da mulher grávida, os limites da pena aplicável àquele que a fizer abortar são aumentados 
de um terço. 2 - A agravação é igualmente aplicável ao agente que se dedicar habitualmente à prática de aborto 
punível nos termos dos n.os 1 ou 2 do artigo anterior ou o realizar com intenção lucrativa.” (PORTUGAL. Decreto-
Lei nº 48/95, de 15 de março de 1985. Aprova o Código Penal. Lisboa: Presidência da República, [1995].  
Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/107981223/201708230300/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontoffi
ceportlet_rp=diploma. Acesso em: 22 nov. 2020). 
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o que não era permitido pelas normas portuguesas. No segundo referendo, ocorrido em 2007, a 

posição pela despenalização do aborto até a 10ª semana venceu por 53% a 46%, e, dessa vez, o 

referendo foi validado porque a abstenção foi de “apenas” 43% a 46%, fato que pode ser 

apontado no sentido de que ainda havia, à época, um alto grau de incerteza de grande parte da 

população portuguesa a respeito da despenalização do aborto186.     

 

2.3.2.3 Em países da Ásia, da África e da Oceania: China, África do Sul e Austrália 

 

Finalizados os breves apontamentos a respeito do tratamento jurídico do aborto em alguns 

países europeus, passa-se, então, ao estudo das legislações dos três países que foram escolhidos 

para representar os continentes africano, asiático e oceânico, observando-se, de logo, que tal 

escolha não reflete, de nenhuma forma, um tratamento jurídico geral e homogêneo em todas as 

nações de tais continentes, que além de numerosas, são culturalmente bastante distintas.  

 

2.3.2.3.1 China 

 

Na Ásia, a maioria dos países, via de regra, proíbe o aborto, estabelecendo exceções nas 

hipóteses de malformação fetal, gravidez decorrente de estupro, ou quando a gestação acarrete 

risco de vida para a gestante187. 

Na China, o aborto passou a ser permitido, sem restrições, sobretudo após a implantação 

governamental da “Política do Filho Único”188, na década de 1970, visando a conter a 

natalidade no país e o crescimento demográfico. Em tal política, se houver descumprimento 

pela mulher, e esta vier a ficar grávida pela segunda vez, ela poderá ser multada, perder o 

emprego ou seus bens, ou, ainda, ser submetida à esterilização compulsória e/ou a um aborto 

forçado a qualquer tempo da gestação189. 

Leo Pessini aduz que os valores tradicionais da cultura chinesa apreciam mais os meninos 

que as meninas, pois, para os chineses, são os homens que levam adiante a linhagem familiar, 

 
186 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 88-91. 
187 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 87. 
188 Ngain In Kuan explica que nas regiões de Hong Kong e Macau não se aplica a Política do Filho Único e existem 
leis próprias sobre a interrupção da gravidez. (KUAN, Ngain In. A interrupção da gravidez: motivação da 
República Portuguesa e da República Popular da China. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível em: https://url.gratis/eXLPq. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 223-
230). 
189 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 87. 
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e, devido a isso, ainda ocorrem muitos abortos seletivos com base no sexo feminino do 

nascituro,190embora o governo chinês, conforme explica Ngain In Kuan, esteja atuando para 

eliminar essa prática, sobretudo por meio do artigo 35 da Lei da População e do Planejamento 

Familiar da República Popular da China, que proíbe, para fins que não sejam oriundos de 

deliberação médica, a interrupção da gravidez por seleção sexual do feto e, até mesmo, a 

utilização de exames ecográficos ou de outras técnicas que identifiquem o sexo fetal191. 

Ngain In Kuan considera que levando-se em consideração a análise dos dados do 

Relatório Anual de Estatística da Saúde da República Popular da China de 2010, percebe-se 

que a interrupção voluntária da gravidez mostra-se consagrada dentre os mecanismos de 

planejamento familiar da China, posto que, conforme tais dados, em 10 anos, entre 1982 e 1992, 

foram realizados mais de 10 milhões de abortos anuais no país, com exceção do ano de 1984, 

único ano da série no qual o número foi inferior a essa marca192. 

Leo Pessini reforça esta estatística ao dispor que “Desde a implantação da política do 

filho único, ocorreram, pelo menos, 335 milhões de abortos provocados oficialmente, 200 

milhões de mulheres esterilizadas [...]”193. 

Ressalte-se, contudo, que mesmo com um número extremamente elevado de abortos por 

ano, a China também mantém, ainda hoje, em sua política nacional de planejamento familiar, 

as diretrizes do incentivo ao casamento tardio e à gravidez tardia, e do limite de um filho por 

casal, salvo nas hipóteses em que a lei permita um segundo filho194 

 

2.3.2.3.2 África do Sul 

 

Na África do Sul, legislação vigente sobre o aborto, Lei nº 2 de 1996 – Choice on 

Termination of Pregnancy Act, 1996 (Lei de Escolha sobre o Término da Gravidez) – foi 

 
190 PESSINI, Leo. Algumas notas sobre uma bioética de cunho asiático, a partir da China. Revista Bioethikos, 
São Paulo, v. 8, n. 2, p. 161-173, abr./jun. 2014. Disponível em: https://www.saocamilo-
sp.br/pdf/bioethikos/155563/A04.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 166. 
191 KUAN, Ngain In. A interrupção da gravidez: motivação da República Portuguesa e da República Popular da 
China. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível 
em: https://url.gratis/eXLPq. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 216. 
192 KUAN, Ngain In. A interrupção da gravidez: motivação da República Portuguesa e da República Popular da 
China. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível 
em: https://url.gratis/eXLPq. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 204. 
193 PESSINI, Leo. Algumas notas sobre uma bioética de cunho asiático, a partir da China. Revista Bioethikos, 
São Paulo, v. 8, n. 2, p. 161-173, abr./jun. 2014. Disponível em: https://www.saocamilo-
sp.br/pdf/bioethikos/155563/A04.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 166. 
194 KUAN, Ngain In. A interrupção da gravidez: motivação da República Portuguesa e da República Popular da 
China. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível 
em: https://url.gratis/eXLPq. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 204. 
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aprovada em 1996 e atualizada em 2008, e determina, em seu artigo 2º, as seguintes 

circunstâncias e as condições em que se permite a interrupção legal da gravidez: 

 

2. (1) A pregnancy may be terminated-  
(a) upon request of a woman during the first 12 weeks of the gestation period of her 
pregnancy;  
(b) from the 13th up to and including the 20th week of the gestation period if a medical 
practitioner, after consultation with the pregnant woman, is of the opinion that- (i) 
the continued pregnancy would pose a risk of injury to the woman's physical or mental 
health; (ii) there exists a substantial risk that the fetus would suffer from a severe 
physical or mental abnormality; (iii) the pregnancy resulted from rape or incest; (iv) 
the continued pregnancy would significantly affect the social or economic 
circumstances of the woman;  
(c) after the 20th week of the gestation period if a medical practitioner, after 
consultation with another medical practitioner or a registered midwife, is of the 
opinion that the continued pregnancy- (i) would endanger the woman's life; (ii) would 
result in a severe malformation of the fetus; (iii) would pose a risk of injury to the 

fetus.195 
2. (1) A gravidez pode ser encerrada-  
(a) a pedido da gestante durante as primeiras 12 semanas do período de gestação de 
sua gravidez;  
(b) a partir da 13ª até a 20ª semana do período gestacional se um médico, após consulta 
com a gestante, for da opinião de que- (i) a continuação da gravidez representaria risco 
de lesão à saúde física ou mental da mulher; (ii) existe um risco substancial de que o 
feto sofra de uma anormalidade física ou mental grave; (iii) a gravidez seja decorrente 
de estupro ou incesto; (iv) a continuação da gravidez afetaria significativamente as 
circunstâncias sociais ou econômicas da mulher; 
(c) após a 20ª semana do período gestacional se um médico, após consulta com outro 
médico ou parteira registrada, for da opinião de que a continuação da gravidez- (i) 
colocaria em risco a vida da mulher; (ii) resultaria em uma malformação grave do 
feto; (iii) representaria um risco de lesão ao feto. (Tradução nossa). 
 

Conforme se vê, a lei sul-africana define as hipóteses de aborto legal de acordo com três 

limites gestacionais distintos, sendo o aborto por escolha da gestante admitido até a 12ª semana 

de gestação e, após esse período, limitado à 20ª semana da gestação, somente por autorização 

médica que comprovar que a continuação da gravidez pode trazer riscos à saúde física ou 

mental da mulher ou afetar significativamente suas condições sociais e econômicas; ou se a 

gestação for decorrente de estupro ou incesto, ou ainda em caso de anomalias fetais graves. 

Observe-se que o aborto, na África do Sul, também é admitido após a 20ª semana da 

gravidez desde que dois profissionais de saúde competentes para tal atestem a existência de 

malformação fetal grave ou que, no caso, a manutenção da gestação venha a representar risco 

de lesão ao feto ou à vida da gestante. 

 

 
195 SOUTH AFRICA. Act nº 92 of 22 november 1996. Choice on Ttermination of Ppregnancy Act. Pretoria, 
President's Office, [1996]. Disponível em: https://url.gratis/YeE7Z. Acesso em: 2 nov. 2020. 
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2.3.2.3.3 Austrália 

  

Na Austrália, cada estado ou território é responsável por sua própria legislação sobre o 

aborto, e, atualmente, apenas um desses estados continua a proibir o aborto por opção da 

gestante, o estado a Austrália do Sul – no qual o aborto somente é admitido, no máximo até a 

28ª semana da gestação, se dois médicos atestarem haver anormalidade fetal grave ou risco à 

vida ou à saúde física e/ou psíquica da gestante196 – enquanto que, de modo oposto, os demais 

estados e territórios australianos – Queensland, Nova Gales do Sul, Território da Capital 

Australiana, Vitória e Tazmânia – permitem tal hipótese de aborto, embora que com limites 

gestacionais variados. 

Em Queelsland, a Lei de Interrupção da Gravidez, aprovada em 2018 (Termination of 

Pregnancy Act 2018)197, dispõe que é de 22 semanas o limite gestacional para a realização do 

aborto, desde que autorizado por um por médico. Após a 22ª semana, serão necessárias as 

autorizações de dois médicos, que deverão levar em consideração todas as circunstâncias 

relevantes para a autorização do aborto, como os fatores psicológicos e sociais que afetem a 

gestante.  

De forma excepcional, em casos urgentes que visem a salvar a vida da gestante ou do 

feto, o aborto pode ser realizado após a 22ª semana por apenas um único médico, dispensando-

se a obrigatoriedade da participação de outro médico na decisão sobre a necessidade da adoção 

do procedimento abortivo. 

Nos demais estados australianos em que existe a possibilidade de aborto legal por opção 

da gestante, as condições para a realização do procedimento abortivo são praticamente as 

mesmas das condições definidas pela legislação do estado de Queensland, exceto no que 

concerne ao limite gestacional, que varia, entre tais estados, da seguinte forma: i) no Território 

da Capital Australiana não existe limite gestacional previsto em lei; ii) no estado de Victoria – 

conforme a Abortion Law Reform Act 2008, itens 4 e 5 da parte 2198 – o limite é de 24 semanas 

de gestação; iii) em Nova Gales do Sul, o estado australiano que mais recentemente legalizou 

o aborto, o limite gestacional é de 22 semanas, segundo a nova lei sobre o aborto aprovada em 

 
196 SOUTH AUSTRALIA. Criminal Law Consolidation Act 1935. Disponível em:  
https://www.legislation.sa.gov.au/lz/c/a/criminal%20law%20consolidation%20act%201935/current/1935.2252.a
uth.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
197 QUEENDLAND. Termination of Pregnancy Bill 2018. Disponível em: 
https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/bill.first/bill-2018-089. Acesso em: 22 nov. 2020. 
198 VICTORIA. Abortion Law Reform Act 2008. Disponível em: 
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/alra2008209/. Acesso em 22 nov. 2020. 
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2019 (The Abortion Law Reform Act 2019)199; iv) no estado da Austrália Ocidental, o limite 

gestacional, definido pela lei denominada como Heath Act 1911200, é de 20 semanas; v) no 

estado da Tasmânia, de acordo com a lei que trata sobre reprodução no estado (Reproductive 

Act nº 72 of 2013)201, o limite gestacional é de 16 semanas; vi) no Território do Norte, a 

legislação local (Termination of Pregnancy Law Reform Bill 2017)202 determina que o aborto, 

por solicitação da gestante, somente pode ser aprovado por apenas um médico até a 14ª semana 

de gestação, e, necessariamente, por dois médicos, se o período da gestação estiver 

compreendido entre as semanas 14 e a 23, pelo que, após a 23ª semana, o procedimento abortivo 

somente pode ser realizado para salvaguardar a vida da gestante.  

 

2.3.3 Resumo geral do estudo comparativo do aborto em diversos países 

 

Conforme se observou, o aborto não é tratado de maneira uniforme nas legislações dos 

diversos países do globo, havendo, até mesmo, posições extremamente opostas sobre sua 

legalização em países geograficamente próximos. 

Viu-se que as leis sobre o aborto variam, ao redor do mundo, desde sua total proibição, 

sem qualquer exceção, como nos casos de El Salvador, Nicarágua e República Dominicana, até 

a uma liberação bastante abrangente, como no caso da Austrália, que permite, em alguns casos, 

o aborto por solicitação da gestante até mesmo após a 24ª semana de gestação. 

Fato é que mesmo nos países onde existe a possibilidade de aborto legal por solicitação 

da gestante, o debate não se encontra encerrado, e grupos contrários e favoráveis persistem na 

batalha pela conquista, respectivamente, de novas restrições ou de novas garantias concernentes 

à realização do polêmico procedimento. 

Observe-se que o Brasil vive um momento histórico em que a discussão sobre o aborto 

ganha cada vez mais espaço, sobretudo após a interposição da ADPF 442, que atualmente 

tramita no Supremo Tribunal Federal visando a reconhecer a descriminalização do aborto até a 

12ª semana de gestação. 

 

 
199 NEW SOUTH WALES. The Abortion Law Reform Act 2019. Disponível em: 
https://www.health.nsw.gov.au/women/pregnancyoptions/Factsheets/abortion-bill-summary.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. 
200 WESTERN AUSTRALIA. Heath Act 1911. Disponível em: 
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/wa/consol_act/hpa1911350/s334.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
201 TASMANIA. Reproductive Act nº 72 of 2013. Disponível em: http://www8.austlii.edu.au/cgi-
bin/viewdb/au/legis/tas/num_act/rhtta201372o2013481/. Acesso em: 22 nov. 2020. 
202 NOTHERN TERRITORY. Termination of Pregnancy Law Reform Bill 2017. Disponível em: 
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/missing_redirect.cgi. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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2.4 O TRATAMENTO JURÍDICO DO ABORTO NO BRASIL 

 

Assim como nas outras nações do planeta, o aborto, no Brasil, não é uma prática surgida 

apenas nos tempos recentes, remetendo-se, portanto, ao início da história do país, pelo que 

Mary Del Priore, ao analisar documentos da época do período colonial brasileiro, concluiu que, 

já naquela época, a prática abortiva era realizada neste território por variados meios, tais como 

a aplicação de violência física diretamente na barriga da gestante, e a ingestão de substâncias 

líquidas abortivas, que na maioria das vezes eram “receitadas” por parteiras, e que, em muitos 

casos, ocasionavam, inclusive, a morte da gestante por envenenamento203. 

Observe-se que nem sempre o aborto recebeu atenção específica da legislação brasileira, 

e, mesmo quando passou a ser pauta da legislação criminal do país, nem sempre a conduta da 

gestante que consentisse que o aborto fosse realizado foi penalmente punível.   

O Código Criminal do Império de 1830 – primeiro código penal genuinamente brasileiro 

– tipificava, em seus artigos 199 e 200, o aborto como conduta criminosa para aqueles que 

participassem do procedimento abortivo, com ou sem o consentimento da gestante, embora 

esta, conforme se vê abaixo, não fosse objeto de qualquer sanção penal: 

 

Art. 199. Occasionar aborto por qualquer meio empregado interior, ou exteriormente 
com consentimento da mulher pejada. 
Penas - de prisão com trabalho por um a cinco annos. 
Se este crime fôr commettido sem consentimento da mulher pejada. 
Penas - dobradas. 
Art. 200. Fornecer com conhecimento de causa drogas, ou quaesquer meios para 
produzir o aborto, ainda que este se não verifique. 
Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos. 
Se este crime fôr commettido por medico, boticario, cirurgião, ou praticante de taes 
artes. 
Penas - dobradas.204 
 

No Brasil, a gestante somente passou a ser punida criminalmente pelo aborto a partir do 

Código Penal de 1890, que, em seu artigo 301, parágrafo único, determinava a pena de cinco 

anos de prisão para a gestante que provocasse o aborto nos seguintes termos: “Em igual pena 

incorrerá a gestante que conseguir abortar voluntariamente, empregado para esse fim os meios; 

e com reducção da terça parte, si o crime for commettido para occultar a deshonra propria.”205 

 
203 DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil colônia. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1993. p. 301. 
204 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. Rio de Janeiro: D. Pedro II, 
[1830]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
205 BRASIL. Decreto no 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. O Generalissimo Manoel 
Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo 
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Em 1940 foi promulgado o atual Código Penal brasileiro, que trata do aborto em seus 

artigos 124 a 128 elencados no Capítulo I, do Título I, da parte especial, denominado “Dos 

Crimes contra a Vida”.206 

O artigo 124 do Código Penal vigente no Brasil tipifica como crime o aborto provocado 

pela gestante ou que seja realizado com o seu consentimento, determinando pena de detenção 

de um a três anos para a gestante que provocar o aborto em si mesma, ou, que de alguma forma, 

consinta que alguém o faça207. 

No artigo 125 é prevista a pena de reclusão de três a dez anos para aqueles que venham a 

provocar um aborto sem o consentimento da gestante208, e, o artigo 126, por sua vez, aponta a 

punição de reclusão de um a quatro anos para aqueles que realizarem o procedimento abortivo 

com o consentimento da mesma, ressaltando, entretanto, no seu parágrafo único, que a pena a 

ser aplicada, nesta hipótese, deve ser a do caput do artigo 125 nos casos em que o consentimento 

não se mostra válido, tais como o obtido mediante fraude, violência ou grave ameaça, e ainda 

quando a gestante for menor de 14 anos ou sofrer distúrbios mentais que lhe impeçam de 

consentir o ato209.  

O artigo 127, a seu turno, prevê as qualificadoras do crime de estupro, determinando 

aumento de um terço da pena para os casos em que, como consequência do aborto ou dos meios 

empregados para provocá-lo, a gestante vier a sofrer lesão corporal grave; e também 

estabelecendo a duplicação da pena se quaisquer dessas causas ocasionar a morte da gestante.210 

Por fim, o artigo 128 dispõe sobre duas das três hipóteses211 em que o aborto não é punido 

pelo ordenamento jurídico pátrio: o aborto necessário ou terapêutico (para salvar a vida da 

 
Exercito e Armada, em nome da Nação, tendo ouvido o Ministro dos Negocios da Justiça, e reconhecendo a urgente 
necessidade de reformar o regimen penal, decreta o seguinte: Codigo Penal dos Estados Unidos do Brazil. Rio de 
Janeiro, RJ: Chefia do Governo Provisório, [1890]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
206 BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro: Presidência da 
República, [1940]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
207 “Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de um a três 
anos.” 
208 “Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos.” 
209 “Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro anos. Parágrafo 
único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil 
mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.” 
210 “Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência 
do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.” 
211 A terceira hipótese é a do aborto de fetos anencéfalos, conforme a decisão proferida pelo STF, em 2012, na 
ADPF 54. Vide p. 75-76. 
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gestante), previsto no inciso I, e o aborto humanitário ou sentimental, que é o realizado em 

gestações decorrentes de estupro, e está previsto no inciso II do mesmo artigo212. 

Na legislação penal brasileira, o primeiro caso, o aborto para salvar a vida da mãe, 

fundamenta-se, segundo Lília Nunes dos Santos213, na regra de exclusão da ilicitude do fato por 

estado de necessidade, na forma do artigo 24 do Código Penal pátrio214.  

Dessa forma, mesmo não havendo o consentimento da gestante ou de seus familiares, 

deve o médico agir para interromper a gravidez se o intuito for salvaguardar a vida da 

gestante215. 

De modo oposto, porém, deve agir o médico no caso de aborto sentimental – que 

fundamenta-se no resguardo da honra, da dignidade e da integridade física e psíquica da mulher 

que vier a engravidar devido a um ato de violência sexual – hipótese em que é necessário haver 

o consentimento da gestante, ou, no caso de esta ser menor de idade, de seu representante 

legal216. 

Em setembro de 2005, o Ministério da Saúde do Brasil, sob a tutela do governo do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva, publicou a portaria nº 1.508 – que dispunha sobre o 

procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em 

lei no âmbito do SUS – na qual não se exigia qualquer notificação obrigatória da violência 

sexual, à autoridade policial, pelos médicos responsáveis ou por outros profissionais pelo 

atendimento, nem tampouco a apresentação de boletim de ocorrência dentre os procedimentos 

necessários para a autorização da interrupção da gravidez decorrente de estupro217. 

No mesmo sentido, foi publicada, em 2013, já no governo da ex-presidente Dilma 

Rousseff, a Lei nº 12.845 – vigente até os dias atuais – que dispõe sobre o atendimento 

obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, e que determina, em seu texto, 

o atendimento integral e gratuito às vítimas de violência sexual para que sejam realizadas, 

 
212 “Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II 
- se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal.” 
213 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 132. 
214 “Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se.” 
215 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 131. 
216 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 131. 
217 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.508, de 1º de setembro de 2005. Dispõe sobre o Procedimento 
de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde-SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1508_01_09_2005.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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quando for o caso, a “profilaxia da gravidez” (fornecimento da pílula do dia seguinte) ou a 

interrupção da gestação proveniente de estupro, sem, entretanto, exigir como requisito 

obrigatório para tais procedimentos, a apresentação de boletim de ocorrência do referido 

estupro, pela gestante, nem a obrigatoriedade de notificação do caso de violência sexual pelos 

médicos ou por outros profissionais responsáveis pelo atendimento, à autoridade policial 

competente218. 

Em 27 de agosto de 2020, o Ministério da Saúde, sob o comando do Ministro Eduardo 

Pazuello e tutela do atual governo do presidente Jair Messias Bolsonaro – certamente de cunho 

mais conservador, na pauta dos costumes, do que os dois governos anteriores219 – publicou 

nova portaria – Portaria nº 2.282/2020220 – que teve como intenção substituir a antiga portaria 

nº 1.508/2005, e estabelecer, a partir de então, conforme seu artigo 1º221, a regra da 

obrigatoriedade da notificação do estupro, à autoridade policial, pelos médicos ou demais 

profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento em que houve o atendimento da 

vítima. Além disso, de acordo com o artigo 8º222 da mesma portaria, previu-se a possibilidade 

de visualização do feto ou embrião, pela gestante, por meio de exame de ultrassonografia. 

A inclusão dessas duas medidas causou repercussão negativa em diversos setores da 

sociedade favoráveis ao aborto no Brasil – sob o principal argumento de que submeter uma 

mulher vítima de estupro a visualizar imagens do feto, antes de optar pelo aborto, traria grande 

prejuízo à saúde psíquica da gestante223 – e, por isso, cedendo às pressões, em setembro de 

 
218 BRASIL. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas 
em situação de violência sexual. Brasília, DF: Presidência da República, [2013]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
219 Confirmando a posição contrária ao aborto do atual governo federal brasileiro, o Brasil, por meio de seu 
Ministro das Relações Exteriores, Ernesto de Araújo, e da Ministra Damares Alves, titular do Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos, assinou, no dia 22 de outubro de 2020, em conjunto com outros trinta e dois 
países – dentre os quais Estados Unidos, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda – um documento chamado 
“Declaração Consensual de Genebra, que traz como um dos seus objetivos que nenhum caso de aborto seja 
realizado como forma de planejamento familiar nos países signatários. (ANDRADE, Henrique; FIGUEIREDO, 
Carolina. Com EUA e outros quatro países, Brasil se une a aliança contra aborto. CNN Brasil, São Paulo, 24 de 
outubro de 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/10/24/com-eua-e-outros-quatro-
paises-brasil-se-une-a-alianca-contra-aborto. Acesso em: 22 nov. 2020). 
220 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.282, de 27 de agosto de 2020. Dispõe sobre o Procedimento de 
Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde-SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2020]. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-2.282-de-27-de-agosto-de-2020-274644814. Acesso em: 22 nov. 2020. 
221 “Art. 1º É obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou 
responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolheram a paciente dos casos em que houver indícios ou 
confirmação do crime de estupro.” 
222 “Art. 8º Na segunda fase procedimental, descrita no art. 4º desta Portaria, a equipe médica deverá informar 
acerca da possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante deseje, e 
essa deverá proferir expressamente sua concordância, de forma documentada.” 
223 MODELLI, Laís. Nova portaria sobre aborto cita Código Penal e diz que médicos 'deverão' comunicar o estupro 
à polícia. Portal G1, São Paulo, 24 de setembro de 2020. Disponível em:  
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2020 o Ministério da Saúde elaborou nova portaria – Portaria nº 2.561, de 23 de setembro de 

2020224 – que retirou o trecho a necessidade do oferecimento do exame de ultrassonografia à 

gestante, mas manteve, em seu artigo 7º, a obrigatoriedade da notificação do estupro, à 

autoridade policial, pelos médicos e outros profissionais competentes, tal como se vê abaixo: 

 

Art. 7º Em razão da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, que alterou o artigo 
225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tornar 
pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual 
e dos crimes sexuais contra vulnerável, o médico e os demais profissionais de saúde 
ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolherem a paciente dos casos 
em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro, deverão observar as 
seguintes medidas: 
I - Comunicar o fato à autoridade policial responsável; 
 

Conforme se observa neste recente episódio, o aborto ainda é um tema que passa longe 

de um consenso na realidade brasileira, e as pressões de ambos os lados, contrários ou 

favoráveis à legalização de tal procedimento, continuam batalhando pelo alcance de seus 

objetivos. 

Observe-se, contudo, que além das duas hipóteses acima apontadas, em que o aborto não 

é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, há ainda outra hipótese de exceção à 

criminalização do aborto no país: o aborto de fetos anencéfalos. 

Tal hipótese passou a vigorar em 2012, em todo o território brasileiro, após a decisão do 

Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, 

proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde sob o argumento de que a 

aplicação dos artigos 124, 126, caput, e 128, I e II do Código Penal aos casos de gestações de 

fetos portadores de anencefalia seria causa de lesão aos preceitos fundamentais da Constituição 

 
https:///g1.globo.com/bemestar/noticia/2020/09/24/governo-publica-nova-portaria-sobre-procedimento-para-
aborto-em-caso-de-estupro.ghtml. Acesso em: 22 nov. 2020. 
224 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.561, de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o Procedimento 
de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde-SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2020]. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-2.561-de-23-de-setembro-de-2020-279185796. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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Federal, sobretudo os dispostos nos artigos 1º, inciso III225; 5º, inciso II226; 6º, caput227, e 196228, 

pelo que o pedido principal consistiu no reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação 

dos supracitados artigos do Código Penal aos casos de aborto por anencefalia fetal, para que 

assim passasse a ser descriminalizada as condutas da gestante e dos profissionais de saúde 

envolvidos em tal hipótese de procedimento abortivo229. 

Fato é que o STF, por ampla maioria formada por 8 votos favoráveis e somente 2 

contrários, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da tipificação penal da 

interrupção da gravidez de feto anencéfalo como crime no Código Penal brasileiro, conforme 

a seguinte ementa: 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da 
gravidez – mulher – liberdade sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – 
autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 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. Relator: 
Ministro Marco Aurélio Mello.230 
 

Convém observar que, por ora, opta-se por limitar o assunto da ADPF 54 a esses breves 

comentários, tendo em vista que, oportunamente, no capítulo 5 desta pesquisa, serão apontados 

e analisados os trechos dos votos de alguns Ministros em tal ação de maneira contextualizada 

à análise dos direitos da gestante que se relacionam com a problemática do aborto. 

Vislumbrando resultado semelhante ao alcançado na ADPF 54, a Associação Nacional 

dos Defensores Públicos (ANADEP), em 24 de agosto de 2016, ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental visando a, 

 
225 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da 
pessoa humana.” 
226 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei.” 
227 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 
228 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.” 
229 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 194. 
230 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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dentre outros pedidos, declarar a inconstitucionalidade da interpretação que enquadra como 

crime de aborto o procedimento de interrupção da gravidez realizado em grávidas infectadas 

pelo Zika Vírus no país231. 

Dentre os argumentos da parte autora, aponta-se a resposta tardia e ineficiente à epidemia 

do vírus da Zika, que teria afrontado os preceitos fundamentais da dignidade humana, da 

liberdade, do livre desenvolvimento da personalidade, das integridades física e psicológica da 

gestante, da informação, da proteção à infância e à maternidade, da saúde, da seguridade social, 

do planejamento familiar, da liberdade reprodutiva e da proteção dos deficientes232. 

Ressalte-se, entretanto, que em maio de 2020 o STF, por unanimidade, decidiu não julgar 

o mérito do caso, e declarou o não conhecimento da ADPF por considerar a ANADEP parte 

ilegítima para a propositura da arguição devido à falta de pertinência temática quanto ao tema 

requerido, conforme se vê no trecho do respectivo acordão, in verbis: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por 
unanimidade, em julgar prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade e não 
conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do 
voto da Relatora. O Ministro Roberto Barroso acompanhou a Relatora com ressalvas. 
Sessão de 24.4.2020 a 30.4.2020. Brasília, 4 de maio de 2020.233 
 

Observe-se que, atualmente, ainda tramita no STF a ADPF 442, ajuizada em março de 

2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, visando ao reconhecimento da não recepção 

parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal, para que, a partir de então, sejam excluídos do seu 

âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 

 
231 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 5.581 Distrito Federal. Ementa: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Zika Vírus. 
Políticas públicas. Revogação do art. 18 da lei n. 13.301/2019 pela medida provisória n. 894/2019. Perda 
superveniente de objeto. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. Ilegitimidade ativa ad causam. Falta de 
pertinência temática. Não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Relatora: 
Ministra Cármen Lúcia. Voto da Ministra Cármen Lúcia. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344876705&ext=.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 3. 
232 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 5.581 Distrito Federal. Ementa: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Zika Vírus. 
Políticas públicas. Revogação do art. 18 da lei n. 13.301/2019 pela medida provisória n. 894/2019. Perda 
superveniente de objeto. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. Ilegitimidade ativa ad causam. Falta de 
pertinência temática. Não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Relatora: 
Ministra Cármen Lúcia. Voto da Ministra Cármen Lúcia. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344876705&ext=.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 4. 
233 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta De Inconstitucionalidade 5.581 Distrito Federal. Ementa: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Zika Vírus. 
Políticas públicas. Revogação do art. 18 da lei n. 13.301/2019 pela medida provisória n. 894/2019. Perda 
superveniente de objeto. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. Ilegitimidade ativa ad causam. Falta de 
pertinência temática. Não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Relatora: 
Ministra Cármen Lúcia. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344876705&ext=.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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semanas. Além disso, a petição inicial contou também com pedido de medida cautelar para que 

fosse concedida liminar para suspender prisões em flagrante, inquéritos policiais e andamento 

de processos ou efeitos de decisões judiciais que pretendessem aplicar ou que já tivessem 

aplicado, à época, os artigos 124 e 126 do Código Penal aos casos de interrupção da gestação 

induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas de gravidez234.  

Dentre os argumentos jurídicos que fundamentam o pedido, o PSOL apontou que as 

mulheres gestantes, no caso de proibição do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação, 

seriam objetos de violação dos seguintes preceitos constitucionais: 

   

[...] os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não 
discriminação, bem como os direitos fundamentais à inviolabilidade da vida, à 
liberdade, à igualdade, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, 
à saúde e ao planejamento familiar, todos da Constituição Federal (art. 1o , incisos I 
e II; art. 3o , inciso IV; art. 5o , caput e incisos I, III; art. 6o , caput; art. 196; art. 226, 
§ 7º) [...].235 
 

Saliente-se que para que seja possível a realização da análise do tratamento jurídico do 

aborto no Brasil, a questão dos direitos da gestante relacionados à temática do aborto merece 

um estudo mais atencioso e aprofundado, pelo que será dedicado um espaço exclusivo para tal 

no capítulo 5 desta pesquisa. 

Voltando-se as atenções para a ADPF 442, cumpre enfatizar que em 22 de novembro de 

2017, o PSOL peticionou no processo (petição 70681/2017)236 requerendo a concessão de 

medida cautelar para garantir a interrupção da gravidez de Rebeca Mendes Silva Leite, cuja 

gestação encontrava-se, à época, na 6ª semana. 

A relatora, Ministra Rosa Weber, negou tal pedido liminar, em decisão monocrática, sob 

o argumento de que por sua natureza subjetiva individual, o pedido referente à interrupção da 

gestação de Rebeca Mendes Silva Leite não encontrava guarida no processo de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, posto que este serve apenas como instrumento da 

jurisdição constitucional abstrata e objetiva237. 

 
234 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 Distrito 
Federal. Relatora: Ministra Rosa Weber. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj
etoincidente=5144865. Acesso em: 22 nov. 2020. 
235 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 Distrito 
Federal. Relatora Ministra Rosa Weber. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj
etoincidente=5144865. Acesso em: 22 nov. 2020. 
236 Inteiro teor da petição nº 70681/2017, interposta no âmbito da ADPF 442, disponível em: 
https://url.gratis/9Xbvt. Acesso: 22 nov. 2020. 
237 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 Distrito 
Federal. Relatora: Ministra Rosa Weber. Disponível em: 
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Cabe mencionar que o julgamento da ADPF 442 ainda não aconteceu, mas fases 

importantes do processo já ocorreram, tais como a manifestação, em audiências públicas 

realizadas em agosto de 2018, de variadas entidades de diferentes setores da sociedade civil238, 

contrárias ou favoráveis ao aborto, e, recentemente, em maio de 2020, a manifestação da 

Procuradoria Geral da República que, por meio do parecer nº 142513/2020239, opinou pelo 

indeferimento da medida cautelar originariamente proposta na ADPF 422 e, no mérito, pela 

total improcedência de tal ADPF, considerando que o controle concentrado de 

constitucionalidade não se apresenta como a via adequada para descriminalização do aborto em 

gestações de até 12 semanas, tendo em vista que tal deliberação mostra-se reservada apenas à 

legitimidade democrática do poder legislativo. 

Dessa forma, enquanto a sociedade brasileira aguarda o julgamento da ADPF 442, os 

debates sobre o aborto continuam cada vez mais intensos no país, e, por isso, no intuito de 

contribuir para a questão, após a breve demonstração do panorama jurídico do aborto em outros 

países e no Brasil, pretende-se, nos passos seguintes desta pesquisa, que se proceda a análise 

de temas fundamentais para a abordagem desta problemática, tais como os direitos do nascituro 

e da gestante presentes no ordenamento pátrio, que serão estudados, nesta ordem, logo após as 

considerações a respeito da personalidade jurídica, que é outro assunto muito caro e necessário 

à análise do aborto, e que passa a ser estudado já no próximo capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj
etoincidente=5144865. Acesso em: 22 nov. 2020. 
238 Nas audiências públicas realizadas nos dias 03/08/2018 e 06/08/2018, participaram mais de 40 instituições de 
diversos setores da sociedade civil, tais como: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
– FEBRASGO; Academia Nacional de Medicina; Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC; 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; Conselho Federal de Psicologia; Associação Nacional Pró-Vida e Pró-
Família; Instituto de Bioética – ANIS; Center for Reproductive Rights; Human Rights Watch; Associação de 
Direito da Família e das Sucessões – ADFAS; Sociedade Brasileira de Bioética – SBB; : Instituto Brasileiro de 
Direito Civil; Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; Convenção Geral das Assembleias de Deus; 
Federação Espírita Brasileira. Programação completa disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/ADPF442Deciso.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
239 BRASIL. Procuradoria Geral da República. Inteiro teor do Parecer da Procuradoria Geral da República, no 
âmbito da ADPF 442, disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADPF000442InterrupodaGestaoCD.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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3 PESSOA NATURAL, PERSONALIDADE JURÍDICA E VIDA HUMANA 

 

Este capítulo trata do estudo dos institutos jurídicos da pessoa natural e da personalidade 

jurídica e de sua respectiva relação com as principais correntes científicas que teorizam a 

respeito do marco inicial da vida humana.  

Para atingir este objetivo, tem-se, por início, a conceituação de figuras que, por se 

relacionarem de forma intrínseca com os institutos supramencionados, mostram-se de 

fundamental importância para o entendimento dos mesmos: o nascituro, o embrião e o feto. 

Em seguida, serão investigados os conceitos de pessoa natural e de personalidade jurídica, 

para depois, sob uma perspectiva histórico-evolutiva, analisar-se como tais institutos eram 

aplicados no direito romano e de que forma eles evoluíram sob a influência das correntes 

jusnaturalista, positivista e pós-positivista. 

Por fim, reflete-se, de forma mais específica, a respeito das teorias que versam, no direito 

brasileiro, sobre o início da personalidade jurídica e suas relações com as teorias acerca do 

início da vida humana, reflexão esta que servirá de base para a análise a respeito do tratamento 

jurídico concedido ao nascituro no ordenamento jurídico pátrio, que será o objeto de estudo do 

quarto capítulo da presente pesquisa. 

 

3.1 DIFERENCIAÇÕES CONCEITUAIS: NASCITURO, EMBRIÃO E FETO  

 

Para se obter uma discussão mais aprofundada sobre o tema do aborto, faz-se necessário 

que se proceda uma contextualização da prática abortiva em meio a reflexões sobre as ideias de 

vida, de pessoa natural e de personalidade jurídica.  

Por estar intrinsecamente relacionado a todas estas temáticas, a figura do nascituro 

certamente se fará presente em diversos momentos ao longo desta pesquisa, pelo que convém, 

em primeiro momento, entender de que forma a doutrina tem contribuído para a delimitação de 

seu conceito. 

De início, cabe deixar claro que os termos nascituro e embrião não são sinônimos, e que, 

portanto, há diferenças entre eles. Enquanto o primeiro costuma ser aplicado como termo 

jurídico, o segundo, “embrião”, é um termo não jurídico tecnicamente aplicado à seara da 

genética e da medicina, e que, segundo Silmara Chinelato e Almeida, “Representa apenas uma 

das etapas de desenvolvimento do ser humano: mórula, blástula, ovo, embrião e feto.”240 

 
240 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 169. 
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Gary C. Schoenwolf et al. afirmam que existem, do ponto de vista da embriologia, três 

subdivisões do desenvolvimento pré-natal humano, representadas, respectivamente, pelas fases 

denominadas como período do zigoto, período embrionário e período fetal241. 

Em regra, admite-se que o período do zigoto se estende desde o momento da fertilização 

até sua implantação na parede uterina, que ocorre uma semana depois. Diz-se “em regra” porque 

no âmbito da própria embriologia não há um consenso universal a respeito do início exato do 

período embrionário, posto que, enquanto alguns especialistas admitem que o período 

embrionário inicia-se imediatamente após a fertilização ou depois de 3 dias de sua ocorrência, 

outros entendem que tal período tem seu início apenas ao final da segunda semana de gestação 

– quando o concepto já se encontra totalmente implantado na parede do útero – ou até mesmo 

somente na quarta semana gestacional, após o disco embrionário adotar o formato 

tridimensional242. 

Observe-se que, apesar da falta de consenso a respeito do marco inicial do período 

embrionário, dúvidas não há quanto ao seu término, que ocorre, segundo o entendimento 

pacífico dos embriologistas, no final da oitava semana de gestação, momento que marca o início 

do último período pré-natal, o período fetal, que se estende até o nascimento e caracteriza-se 

pelo rápido crescimento do feto e da maturação funcional de seus sistemas e órgãos243.  

Vincent Bourget ressalta que o uso de termos específicos como zigoto, blástula, gástrula 

e feto serve apenas para determinar limites, para o observador, sobre as fases de 

desenvolvimento de um mesmo indivíduo, posto que tais termos não representam, por si 

mesmos, a designação da emergência de um novo ser244. 

Dessa forma, vê-se que embora possa haver diferenças entre as nomenclaturas adotadas 

para designar algumas das fases específicas do desenvolvimento pré-natal, percebe-se que não 

há questionamentos quanto ao fato de que de tais fases não representam, cada uma, em 

separado, um indivíduo autônomo, e sim, apenas períodos do processo de desenvolvimento de 

um único indivíduo, o ser humano.  

Portanto, pode-se concluir que os termos zigoto, feto e embrião são nomenclaturas 

diferentes utilizadas para a definição de períodos específicos do desenvolvimento da criatura 

 
241 SCHOENWOLF, Gary C. et al. Larsen Embriologia Humana. 5. ed. Tradução Adriano Zuza e Alcir 
Fernandes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. p. 21. 
242 SCHOENWOLF, Gary C. et al. Larsen Embriologia Humana. 5. ed. Tradução Adriano Zuza e Alcir 
Fernandes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. p. 21-22. 
243 SCHOENWOLF, Gary C. et al. Larsen Embriologia Humana. 5. ed. Tradução Adriano Zuza e Alcir 
Fernandes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. p. 22. 
244 BOURGUET, Vicent. O ser em gestação: reflexões bioéticas sobre o embrião humano. Tradução Nicolás 
Nyimi Campanário. São Paulo: Edições Loyola, 2002. p. 54. 
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humana que ainda se encontra por nascer, sendo tecnicamente utilizados da seguinte forma: i) 

o termo zigoto para designar o concepto durante a primeira semana da gravidez; ii) o vocábulo 

embrião para identificar o concepto durante o período pré-natal que vai do fim do período do 

zigoto até o fim da oitava semana do período gestacional, embora, como se viu, não haja 

consenso sobre o início exato do período embrionário; iii) a palavra feto para se referir ao 

concepto durante o período compreendido entre a nona semana da gestação e o nascimento.  

No que tange ao vocábulo nascituro, que conforme se viu, é termo jurídico, Rubens 

Limongi França entende que, por ser etimologicamente derivado da expressão nasciturus-a-

um, tal termo é utilizado para designar aquele que há de ou deve nascer, de modo que quando 

aplicado à ciência jurídica, pode ser conceituado como a pessoa, já concebida no ventre 

materno, que está por nascer245. 

Sobre o assunto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald diferenciam também as 

figuras do nascituro e do concepturo, afirmando que enquanto o nascituro é aquele que já está 

concebido, no ventre materno, mas ainda não nasceu, o concepturo (prole eventual – artigos 

1.799 e seguintes do CC/2002) é o que ainda não foi concebido, restando-lhe, portanto, apenas 

a possibilidade de vir a ser descendente de alguém caso, no futuro, seja concebido246.  

Teixeira de Freitas, no art. 53 de seu esboço de código civil, referiu-se aos nascituros pelo 

termo “pessoas por nascer”, conceituando-as como “[...] as que, não sendo ainda nascidas, 

acham-se, porém, já concebidas no ventre materno”247. 

Paulo Lôbo também compartilha do pensamento de que o nascituro é o ser humano que 

se desenvolve no ventre feminino, mas discorda de Teixeira de Freitas quanto à utilização do 

termo “pessoa” para se referir ao mesmo, pois, sob seu olhar, o nascituro não pode ser designado 

nem como pessoa nem mesmo como pessoa por nascer, vez que não ainda não dotado de 

personalidade civil248.  

César Fiuza e Fábio Ulhoa Coelho também se dedicaram a traçar um conceito de 

nascituro, pelo que ao passo em que o primeiro o define como o feto em gestação, que está por 

nascer249, o segundo considera o nascituro como um sujeito de direitos despersonificado 

humano250, ou seja, que não se pode considerar “pessoa” no concernente às relações jurídicas. 

 
245 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 44. 
246 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 15. ed. 
Salvador: Juspodvm, 2017. p. 317. 
247 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 54. 
248 LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.101. 
249 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 153. 
250 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 162. 
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Conforme se observa, a relação entre os conceitos de nascituro, personalidade jurídica e 

pessoa demonstra-se tão forte que os próprios doutrinadores, quando tentam estabelecer um 

conceito para o nascituro, acabam, muitas vezes, tecendo menções aos termos personalidade 

jurídica e pessoa. 

Dessa forma, mesmo que o estudo dos conceitos de pessoa e personalidade jurídica sejam 

assuntos específicos do próximo tópico, convém salientar, ainda que de forma apenas 

introdutória, que a doutrina tem entendido por personalidade jurídica a aptidão para se ter 

direitos e obrigações, e por pessoa o ser humano dotado de personalidade jurídica.   

Retornando-se à análise das ideias de embrião, feto e nascituro, relembre-se que, ao passo 

que o nascituro, para fins jurídicos, representa o ser humano concebido porém ainda não 

nascido, o embrião e o feto, para as ciências como a medicina e a genética, representam fases 

diferentes do desenvolvimento biológico humano, sendo o termo embrião utilizado para 

designar as fases iniciais de tal desenvolvimento, e o vocábulo feto para as fases posteriores. 

Isto posto, observa-se que a doutrina não se mostra uníssona no que diz respeito ao 

alcance jurídico do conceito de nascituro em relação às diferentes fases de desenvolvimento do 

embrião/feto humano, fato que ganhou mais relevância ainda com o advento das novas técnicas 

de reprodução assistida surgidas ao longo do século XX. 

O conceito tradicional de nascituro, que em seus primórdios restringia-se à necessidade 

de sua alocação no ventre materno, certamente guarda intrínseca relação com um momento da 

história anterior ao advento da primeira fertilização in vitro, isto é, a fecundação (junção dos 

gametas masculino e feminino) realizada fora do organismo materno, técnica que possibilitou 

o nascimento do primeiro bebê de proveta em 1978, na Inglaterra, e em 1983, no Brasil. 

Os avanços de tal técnica originaram novos problemas a serem pensados pelo direito, 

trazendo à tona, inclusive, o debate que passou a questionar se a nova figura representada pelo 

embrião in vitro (produzido em laboratório) deve ou não ser devidamente enquadrada no raio 

de alcance do conceito de nascituro, fato que tem o poder de influenciar diretamente na proteção 

jurídica dispensada a tal tipo de embrião. 

Entretanto, para que se possa adotar posicionamento a respeito do questionamento sobre 

a possibilidade de o embrião, in vivo ou in vitro, ser ou não considerado nascituro – adquirindo, 

em caso de a resposta ser positiva, a proteção dos direitos concedidos a este último,  seja desde 

a concepção ou a partir de momentos posteriores do desenvolvimento embrionário/fetal – faz-

se necessária a busca por um embasamento teórico que permita um entendimento mais 

aprofundado sobre temas como o início da vida, a personalidade jurídica e a pessoa natural. 
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Dessa forma, na tentativa de se obter uma melhor organização didática, optou-se, até aqui, 

apenas por introduzir-se os conceitos básicos de nascituro, embrião e feto, conceitos estes que 

se mostram basilares para a boa fluidez do raciocínio adotado nesta pesquisa, e que, em seu 

decorrer, aparecerão devidamente contextualizados em relação às noções de vida humana, de 

pessoa natural e de personalidade jurídica, estas duas últimas que, a partir de agora, passam a 

ser o objeto imediato deste estudo. 

 

3.2 A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE PESSOA NATURAL E DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA 

 

No presente tópico, intenta-se entender de que forma se deu o desenrolar histórico-

evolutivo dos conceitos de personalidade jurídica e de pessoa natural, pelo que se faz necessário 

esclarecer, de início, que quando esta pesquisa se refere ao(s) vocábulo(s) pessoa(s), o foco 

limita-se às pessoas naturais, e não às pessoas jurídicas. 

Dessa forma, pretende-se, primeiramente, refletir sobre as noções introdutórias dos 

conceitos de pessoa natural e de personalidade jurídica. Em seguida, busca-se compreender a 

forma pela qual tais institutos eram tratados pelo Direito Romano, para, por fim, analisar-se de 

que modo os paradigmas jusnaturalista, positivista e pós-positivista contribuíram para o 

surgimento das diferentes visões acerca da definição do marco inicial da personalidade jurídica. 

   

3.2.1 Noções conceituais introdutórias 

 

Conforme esclarece Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida, “As buscas sobre o 

significado da pessoa e da personalidade acompanham o ser humano através dos séculos e nas 

mais diversas ciências humanas”.251 

Ensina Limongi França, que o vocábulo “pessoa” vem do latim persona-ae, que por sua 

vez tem a origem no verbo personare (per + sonare), e, por possuir o significado de “soar com 

intensidade”, era utilizado, na antiguidade, para designar a máscara utilizada pelos atores 

teatrais pela qual o uso proporcionava um incremento ao volume da voz252. 

 
251 ALMEIDA, Kellyne Laís Laburú Alencar de. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade: perspectiva 
do direito português. In: FRUET, Gustavo Bonato; MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (org.). 
Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 68. 
252 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 41. 
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Em raciocínio semelhante, André Gonçalves Fernandes relembra algumas possibilidades 

para a origem da palavra “pessoa” ao apontar que esta tanto pode ter derivações dos termos em 

latim persona (máscara cômica ou trágica e, depois o papel desempenhado pelo ator em uma 

peça) e personare (a ressonância acústica da voz do ator na atuação), como dos termos pròsopon 

– a que os gregos atribuíam o rosto que se esconde atrás dos olhos – e phersu, que para os 

etruscos significava dançarino mascarado253. 

Também concordando com a ideia de que o termo “pessoa” teria, na Grécia antiga, o 

significado de “máscaras de atores”, Mário Antônio Sanches e Leide da Conceição Sanches 

salientam que tal expressão era empregada para enfatizar a distinção entre a identidade do ator 

e o personagem por ele representado254. 

Dessa forma, embora possa haver divergências a respeito da origem exata do termo 

“pessoa”, percebe-se que seu uso, na antiguidade, esteve relacionado ao apontamento do papel 

dos atores quando do exercício de sua arte teatral, fato que, se tomado por analogia, pode 

demonstrar certa semelhança com o atual emprego do termo “pessoa” no âmbito jurídico se, 

neste caso, visualizarmos os sujeitos participantes do direito como “atores” que desempenham 

papéis específicos concernentes à “arte jurídica”. 

A princípio, cabe apontar que de modo similar ao fato de que um indivíduo somente pode 

se tornar ator de peça teatral após tomar posse de seu respectivo papel artístico, a doutrina 

civilista brasileira clássica entende que o direito somente reconhece como pessoa o sujeito ao 

qual é atribuído um “papel jurídico”: a personalidade jurídica.  

Dentro desta visão tradicional, que se perpetuou ao redor do mundo desde os anos 

oitocentos até a primeira metade dos novecentos, permeando-se, inclusive, na codificação 

brasileira desde o Código Civil de 1916 até encontrar adeptos nos dias atuais, a personalidade 

jurídica, influenciada por um olhar patrimonialista e estruturalista nascido nas revoluções 

liberais burguesas, passou a ser compreendida como a possibilidade que de o indivíduo ser 

considerado sujeito de direitos e obrigações, enquanto que, em consequência desta perspectiva, 

o conceito de pessoa fora apontado na direção de representar apenas os sujeitos que se 

mostrassem aptos para a titularidade de tais direitos e obrigações255.   

 
253 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 38. 
254 SANCHES, Leide da Conceição; SANCHES, Mário Antônio. Anterior ao conceito de pessoa: dignidade do 
embrião como ser humano. Revista Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 97-112, jan./jun. 
2010. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449749239006. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 100. 
255 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: caminhos para a proteção 
e promoção da pessoa humana. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, 2015. Disponível em: 



86 
 

Neste sentido, Orlando Gomes apregoa que a personalidade jurídica é um atributo 

jurídico que representa a aptidão que todo homem tem para ser sujeito de direitos e 

obrigações256. 

Teixeira de Freitas, nos artigos 16 e 17 do Esboço de Código Civil de sua autoria, 

considerava pessoas todos os entes suscetíveis à aquisição de direitos, dividindo-as em pessoas 

de existência visível, que seriam as pessoas físicas, e pessoas de existência tão somente ideal, 

que representariam as pessoas jurídicas257.  

Francisco Amaral, por sua vez, também defende a ideia de pessoa como o ser ao qual se 

atribui a personalidade jurídica, isto é, que detém a aptidão para a titularidade de direitos e 

deveres258. 

Resumindo em poucos vocábulos, percebe-se, portanto, que na concepção civilista 

tradicional, pessoa, para o direito, somente é aquele que possui personalidade jurídica, isto é, 

que passa a ter, em algum momento, aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. 

Ressalte-se que esta visão tradicional e clássica da personalidade jurídica, que se 

sobressaiu até parte inicial do século XX, encontrou grande impulso em uma concepção 

patrimonialista do direito advinda da hipervalorização concedida à propriedade privada pelas 

revoluções liberais burguesas. 

Entretanto, com o passar do tempo, sobretudo depois as duas grandes guerras do século 

XX, principalmente após as atrocidades vividas pela humanidade na segunda guerra mundial, 

novos entendimentos a respeito dos conceitos de pessoa e personalidade jurídica foram 

ganhando força pautados na substituição de uma visão puramente patrimonialista por uma visão 

personalista que passou a valorizar mais a figura do “ser” em detrimento do “ter”. 

Conforme se verá no tópico 3.2.4, a ascensão dos direitos humanos, no século XX, 

contribuiu de forma preponderante para o desenvolvimento dessa nova concepção da 

personalidade jurídica e do conceito de pessoa. 

Diante deste novo olhar, a personalidade jurídica passou a ser entendida, por parte da 

doutrina, não mais apenas como um atributo concedido pelo direito positivo, mas sim como 

sendo inerente à existência do próprio ser. 

 
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13228/1/DireitoLivreDesenvolvimento.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 39-73. 
256 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001. p. 141. 
257 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 17-19. 
258 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 216. 
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Dentre os doutrinadores defensores desta nova perspectiva, Mário Emílio Forte Bigotte 

Chorão aponta a existência de um caráter realista da personalidade jurídica, que faz com que 

esta encontre seu fundamento na personalidade ontológica ou natural do indivíduo humano259, 

e não apenas no direito positivo, conforme o posicionamento doutrinário clássico. 

Na doutrina brasileira, Maria Helena Diniz traz também uma nova perspectiva a respeito 

da personalidade, dividindo-a em formal e material. A primeira, formal, estaria mais ligada ao 

foco personalista que garantiria, por exemplo, o reconhecimento dos direitos da personalidade 

ao nascituro desde a concepção. Por sua vez, a personalidade material estaria vinculada ao 

caráter patrimonial da personalidade, pelo que este mesmo nascituro, somente a adquiriria com 

o advento do nascimento com vida260. 

Na mesma temática, Silmara Chinelato e Almeida, tratando do embate entre os direitos 

patrimoniais e os direitos da personalidade do nascituro, salienta que embora o nascimento 

garanta direitos patrimoniais ao que antes era nascituro, este, desde a concepção, já têm 

garantidos os direitos da personalidade dentre os quais se destacam os direitos à vida e à 

integridade física261. 

Ressalte-se que a relação entre nascituro e personalidade jurídica será tratada de forma 

especial no decorrer da pesquisa, pelo que, para o presente momento, apenas utilizou-se tal 

questão para demonstrar que no século XX desenvolveu-se a aplicação da perspectiva 

ontológica do ser humano aos conceitos de personalidade jurídica e de pessoa. 

Assim, diante das duas visões em que podem ser enquadrados os conceitos de 

personalidade jurídica e pessoa, quais sejam a patrimonialista e a personalista, questão 

fundamental consiste em refletir a respeito de qual seria o momento em que personalidade 

jurídica e pessoa surgem, se de forma “automática”, em concomitância ao surgimento da 

existência do próprio ser humano, ou se de outro modo que dependa exclusivamente da vontade 

do legislador. 

Dessa forma, surge a seguinte indagação: a denominação de pessoa, enquanto sujeito de 

direitos e obrigações, é uma condição inerente à própria essência do ser humano, surgindo, 

pois, de forma concomitante ao surgimento deste como ser vivo, ou tal denominação deve ser 

entendida apenas como uma consequência de uma atribuição – a personalidade jurídica – que 

 
259 CHORÃO. Mário Emílio Bigotte. Concepção realista da personalidade jurídica e estatuto do nascituro. Revista 
de Direito Comparado Luso-Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 17, p. 261-296, jul./dez. 1999. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/revistas/17/revista17%20(24).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 266-267. 
260 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. v. 1. p. 197. 
261 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 202. 
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pode ser imposta ou até mesmo destituída pelo direito, a qualquer tempo, seguindo-se os 

critérios culturais de cada povo e cada época? 

De modo a auxiliar na busca pela resposta para tal questionamento, e valendo-se da 

grande influência histórica do Direito Romano para o desenvolvimento do Direito brasileiro262, 

convém que se reflita sobre o modo de funcionamento do instituto da personalidade jurídica 

em sua origem. 

 

3.2.2 A personalidade jurídica no Direito Romano 

 

De início, faz-se importante observar, que embora seja utilizada, para fins didáticos neste 

trabalho, a palavra nascituro também para se referir às questões concernentes aos seres que, no 

período romano, estariam por nascer, vale ressaltar que, tecnicamente, o termo latino nasciturus 

não foi utilizado na terminologia jurídica do Direito Justianeu, e o que hoje a doutrina entende 

por nascituro, que perpassa pela ideia do ser humano concebido e que se encontra ainda no 

ventre materno, era designado pelos romanos antigos por meio da utilização de outras 

expressões tais como, dentre as principais, partus, filius, postumus, animans e conceptus263. 

Moreira Alves ensina que na antiga ordem jurídica romana não se reconhecia a todo e 

qualquer homem a qualidade de sujeito de direitos, sendo-lhe necessário, para tal, que se lhe 

atribuísse a personalidade jurídica, que deve ser entendida como a aptidão para adquirir direitos 

e contrair obrigações264. 

Aduz ainda o autor que o vocábulo persona era utilizado no Direito Romano para se 

referir aos homens em geral, independentemente da sua condição de sujeito de direitos, pelo 

que se pode afirmar que até mesmo os escravos daquela época, apesar de terem sido 

considerados coisas (res), e não pessoas, eram também designados como homens (personas – 

seres humanos) no sentido geral da palavra265. 

 
262 Sobre o assunto, assim dispõe José Messias Gomes de Melo: “[...]mesmo com a evolução do Direito Brasileiro, 
notadamente o Direito Civil, tendo o legislador atualizado o Código Civil de 1916 com a promulgação do Código 
de 2002, pode-se concluir que o Direito Privado Romano, consubstanciado na compilação do Corpus Iuris Civilis, 
ainda mantem inequívoca influência no sistema jurídico privado brasileiro. (MELO, José Messias Gomes de. A 
influência do corpus iuris civilis no direito brasileiro. Revista de Direito Fibra Lex, Belém, a. 3, n. 3, p. 4-21, 
2018. Disponível em: http://periodicos.fibrapara.edu.br/index.php/fibralex/article/view/84/70. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 19). 
263 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
38. 
264 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012. p. 103. 
265 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012. p. 98. 
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Dessa forma, convém relembrar que na antiga Roma, para que um homem pudesse vir a 

ser considerado pessoa, necessariamente ele deveria existir como ser humano – e ter esse fato 

reconhecido pelo direito – e, além disso, deveria cumprir também certos requisitos que lhe 

garantissem a atribuição da personalidade jurídica após a confirmação da sua existência como 

ser humano. 

Neste sentido, José Cretella Júnior enfatiza que em Roma, para ser pessoa, e portanto, ter 

reconhecida a personalidade jurídica de forma completa, era preciso o preenchimento de dois 

requisitos, sendo um natural, que seria o nascimento perfeito, e outro civil, que era representado 

pela figura do “status” civil criado pela doutrina romana266. 

Este também é o raciocínio de Reynaldo Porchat, que reafirma, em relação à realidade 

jurídica romana, que:  

 

“Para a existência de uma pessôa physica são necessarias duas condições: uma natural 
–o nascimento perfeito, outra civil –o status.  
[...]  
O nascimento é perfeito, e, portanto, apto a produzir effeitos jurídicos, somente 
quando reúne as condições seguintes: 1.º estar o feto completamente separado do 
ventre materno ; 2.º nascer vivo ; 3.º ter forma humana ; 4.º ser viável.”267 
 

Na mesma perspectiva, Agerson Tabosa ressalta, mais uma vez, que para que houvesse 

uma pessoa física, na Roma Antiga, era necessário que o ser nascesse vivo, tivesse forma 

humana e fosse “viável”268. 

Em relação ao requisito da “forma humana”, Moreira Alves explica que não poderiam ser 

considerados pessoas os seres nascidos de uma mulher que tivessem, no todo ou em parte, 

“configuração animal” ou deformidades externas excepcionais, tal como no caso de acefalia 

(ausência de parte da cabeça da criança)269. 

No que tange à condição da viabilidade, em que pese Moreira Alves referir-se à mesma 

pelo termo “vitalidade”, e apontar haver controvérsias na doutrina a respeito da sua exigência 

como requisito para que o nascido fosse considerado pessoa270, Agerson Tabosa é partidário da 

hipótese na qual além de nascer vivo e ter forma humana, o nascido deveria também demonstrar 

a possibilidade de continuar a viver, posto que, segundo o autor, os romanos costumavam negar 

 
266 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano: o direito romano e o direito civil brasileiro no novo 
código civil. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 62. 
267 PORCHAT, Reynaldo. Direito romano. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, São Paulo, v. 19, p. 
9-52, 1911. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdsp/article/view/65114. Acesso em 22 nov. 2020. p. 12-
13. 
268 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007. p. 132-133. 
269 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 99. 
270 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 101-102. 
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a personalidade aos seres nascidos com menos de seis meses de gestação e também aos nascidos 

que fossem produtos de um parto, ainda que natural, mas que por deficiência restassem 

impossibilitados de continuar a viver271.   

Quanto ao status, Moreira Alves relembra ainda que este, além de garantir a atribuição 

da personalidade jurídica (conceito absoluto que não admite gradação – ou existe ou não existe), 

também se relaciona diretamente com a capacidade de direito, que para ele consiste em um 

conceito relativo, pelo que se admitiria, portanto, ter-se mais ou menos capacidade jurídica272.  

Dessa forma, pela perspectiva desses autores, vale apontar que mesmo que viesse a 

cumprir os requisitos naturais, também se mostrava necessário que o ser nascido, para ter 

atribuída sua personalidade jurídica e garantida sua capacidade jurídica, fosse também 

enquadrado nos parâmetros dos três status previstos pela organização jurídica romana, os quais 

Agerson Tabosa exemplifica como status libertatis (deveria ser livre – não escravo); status 

civitatis (deveria ser enquadrado como cidadão romano); e status familiae (ao alcançar a 

posição de paterfamilias, o ser alcançaria a capacidade jurídica plena)273. 

Isto posto, ressalte-se que para a presente pesquisa, a análise do requisito da necessidade 

do nascimento perfeito com vida é a que mais merece ênfase, vez que se mostra de suma 

importância para o assunto principal deste capítulo, qual seja a atribuição ou não de 

personalidade jurídica ao nascituro nos tempos atuais e os direitos que a ele são garantidos. 

Nesta temática, percebe-se haver na doutrina discussões sobre uma aparente divergência 

entre alguns textos romanos que se referem ao tratamento jurídico concedido àqueles que ainda 

estivessem, na Antiga Roma, no ventre materno aguardando para nascer.  

Sobre o assunto, pondera Clóvis Beviláqua: 

 

O direito romano offerece textos divergentes, que SAVIGNY se esforçou por 
conciliar. Ora se diz, com PAPINIANO (D. 35, 2 fr. 9, § I): partus nondum editus 
homo non recte fuisse dicitur; e com ULPIANO (D. 25, 4 fr. 1, § 1): partus antequam 
edatur mulieris portio est, vel visceram; ora se doutrina com JULIANO (D. 1, 5, fr. 
26): qui in utero sunt in toto paene jure civili intelliguntur in rerum natura esse; e 
com PAULO (D. 1, 5, fr. 7): qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset 
custoditur, quotiens commodis ipsius queritur.274 
 

García Del Corral auxilia no debate ao apontar os mesmos trechos aos quais Beviláqua se 

referiu, com as respectivas traduções em espanhol: 

 
 

271 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007. p. 133. 
272 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 103. 
273 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007. p. 134-135. 
274 BEVILÁQUA, Clóvis. Em defeza do projeto de Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1906. p. 58. 
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D. 35.2.9.1: [...] partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur. 
[...] el parto que aun no há sido dado á luz no se dice com razón que sea um hombre.275  
[...] O filho ainda não nascido não é considerado um homem. (Tradução nossa).  
 
D. 25.4.1.1: [...] partus enim, antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. 
[...] el parto, antes que se dé á luz, es parte de la mujer ó de sus entrañas.276   
[...] O filho, antes do parto, é uma parte da mulher ou de suas vísceras. (Tradução 
nossa). 
  
D. 1.5.26: Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelliguntur in rerum natura 
esse [...]. 
Los que están em el útero, se reputa em casi todo el derecho civil que son como 
nascidos [...].277  
Os que estão no útero são considerados em quase todo o direito civil como se nascidos 
fossem [...]. (Tradução nossa). 
 
D. 1.5.7: Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de 
commodis ipsius partus quaeritur [...] 
El que está em el útero es atendido lo mismo que se estuviese entre las cosas humanas, 
siempre que se trata de las conveniencias de su propio parto [...].278   
O que se encontra no útero é protegido como se nascido fosse sempre que se tratar de 
seus interesses [...]. (Tradução nossa). 
 

De início, convém demonstrar que ao passo em que os dois primeiros trechos, D. 35.2.9.1 

e D. 25.4.1.1, atribuídos respectivamente a Papiniano e a Ulpiano, costumam ser utilizados para 

justificar o posicionamento daqueles contrários à ideia de que o nascituro, em Roma, possuía 

personalidade jurídica, por sua vez, os dois últimos fragmentos, D. 1.5.26 e D. 1.5.7, de autorias 

respectivas de Juliano e Paulo, têm sido aplicados na fundamentação dos autores que defendem 

que os nascituros romanos eram considerados pessoas, isto é, possuíam personalidade jurídica. 

Representando a primeira corrente, contrária à personalidade jurídica do nascituro, 

Agerson Tabosa reforça que para que o homem existisse como pessoa física, naquela época, 

era preciso que tivesse nascido com vida279. 

Moreira Alves, em direção semelhante, posiciona-se no sentido de que na Roma Antiga, 

o feto que não tivesse sido dado à luz não poderia ser considerado homem, mas tão somente 

parte das vísceras da mulher, apesar de, quando se tratasse de vantagens em seu favor, a lei o 

considerasse como se vivo estivesse (in rerum natura esse)280. 

 
275 CORRAL, García Del. Cuerpo del derecho civil romano: a double texto traducido al castellano del latino. 
Barcelona: Jaime Molinas Editor, 1892. v. 2. Tomo 2. p. 742-743. 
276 CORRAL, García Del. Cuerpo del derecho civil romano: a double texto traducido al castellano del latino. 
Barcelona: Jaime Molinas Editor, 1892. v. 2. Tomo 2. p. 219. 
277 CORRAL, García Del. Cuerpo del derecho civil romano: a double texto traducido al castellano del latino. 
Barcelona: Jaime Molinas Editor, 1889. v. 1. p. 216. 
278 CORRAL, García Del. Cuerpo del derecho civil romano: a double texto traducido al castellano del latino. 
Barcelona: Jaime Molinas Editor, 1889. v. 1. p. 214. 
279 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007. p. 132. 
280 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 98-102. 
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Reynaldo Porchat, com base na mesma máxima, de que o feto, antes de nascido, seria 

apenas parte das vísceras da mulher, ressalta a importância da necessidade do nascimento 

perfeito para a aquisição da personalidade jurídica – esta que o autor, em suas palavras, a ela se 

refere como “capacidade jurídica” – ao mesmo tempo em que reconhece a existência de 

interesses do nascituro que lhes eram garantidos desde a concepção: 

 

“A separação completa é uma condição que se justifica pela propria natureza das 
cousas, porque antes de verificar-se essa separação, não é possível dizer-se que haja 
um ser diferente daquelle em cujo ventre foi gerado: vivendo da propria vida materna 
pela propulsão da mesma circulação sanguinea, o feto, antes de inteiramente 
destacado, considera-se como uma parte das visceras maternas, e não póde, por 
consequencia, ter capacidade juridica.”281 
[...] 
“Do que ficou dito, sabemos que o feto, antes de ter nascido perfeitamente (separado, 
vivo, com forma humana e viavel) não é pessôa, não tem capacidade juridica. 
Entretanto, cumpre observar que a lei atende à vida anterior do feto ainda no utero 
materno, desde a epoca da concepção, para o fim de resguardar, de defender aquelles 
direitos que, com o nascimento, venha ele adquirir.”282 
 

Ainda sobre o assunto, Sérgio Abdalla Semião pondera que se nem o monstrum, que 

nascia com vida, era considerado pessoa, não faria sentido que o nascituro, ainda por nascer, 

fosse designado como tal, pelo que se mostra admissível que a maioria da doutrina romanista 

tenha adotado tal posicionamento283, qual seja, o que nega a personalidade jurídica ao nascituro 

romano. 

Dessa forma, observa-se que os autores acima destacados, Reynaldo Porchat, Moreira 

Alves, Agerson Tabosa e Sérgio Abdalla Semião compartilham da ideia de que os nascituros, 

no Direito Romano, não tinham personalidade jurídica, e que, portanto, não eram considerados 

pessoas.  

Contudo, conforme já se expôs, existe perspectiva contrária que defende o 

reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro romano com base nos trechos D. 1.5.26 

(Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelliguntur in rerum natura esse – Os que estão no 

útero são considerados em quase todo o direito civil como se nascidos fossem) e D. 1.5.7 (Qui 

in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus 

quaeritur – O que se encontra no útero é protegido como se nascido fosse sempre que se tratar 

de seus interesses). 

 
281 PORCHAT, Reynaldo. Direito romano. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, São Paulo, v. 19, p. 
9-52, 1911. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdsp/article/view/65114. Acesso em 22 nov. 2020. p. 13. 
282 PORCHAT, Reynaldo. Direito romano. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, São Paulo, v. 19, p. 
9-52, 1911. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdsp/article/view/65114. Acesso em 22 nov. 2020. p. 27. 
283 SEMIÃO. Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p. 48. 
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A corrente doutrinária defensora desta visão considera que os trechos D. 35.2.9.1 e D. 

25.4.1.1 – que conforme se viu, servem de base para a exclusão da personalidade jurídica do 

nascituro romano – quando analisados fora de um contexto geral do Corpus Iuris Civilis, 

traduzem apenas exceções à regra de que o nascituro romano já teria sim a personalidade 

jurídica reconhecida desde sua alocação no ventre materno. 

Dentre os mais conhecidos defensores da paridade jurídica entre o nascituro e o nascido 

no Direito Romano, Silmara Chinelato e Almeida284 remete-nos ao doutrinador Pierangelo 

Catalano, este que, conforme aduz Humberto João Carneiro Filho, sustenta que as regras gerais 

a serem levadas como princípios basilares em relação à condição do nascituro, por todo o 

sistema jurídico justinianeu, seriam exatamente as previstas no D. 1.5.26 e no D. 1.5.7, ou seja, 

as que designavam, respectivamente, que os nascituros eram considerados em quase todo o 

direito civil como se nascidos fossem, e que, sempre que fosse do seu interesse, os nascituros 

seriam tratados como se já se encontrassem entre os nascidos285-286.  

Dessa forma, Humberto João Carneiro Filho reitera que o posicionamento que nega a 

personalidade jurídica ao nascituro romano advém de uma análise isolada do Corpus Iuris 

Civilis, baseada apenas na aplicação literal dos referidos trechos do D. 35.2.9.1 e do D. 25.4.1.1, 

pelo que entende que tal tese pode ser combatida por meio de uma análise sistemática da 

legislação romana – sobretudo com base nas regras gerais apontadas por Catalano287. 

De modo a proporcionar uma interpretação mais fidedigna, e não somente isolada, do 

trecho do D. 25.4.1.1 (Partus enim, antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum), aponte-

se o texto original traduzido, em sua integralidade, por García Del Corral: 

   

Ex hoc rescripto evidentissime apparet, Senatusconsulta de liberis agnoscendis locum 
non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem, vel etiam negaret; nec immerito, 
partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum; post editum plane 
partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut 
exhiberi sibi, aut ducere permitti, extra ordinem. Igitur Princeps in causa necessaria 
subvenit. 
[...]  

 
284 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 41. 
285 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
43-44. 
286 Sobre o assunto, indica-se: CATALANO, Pierangelo. Diritto e persone. Torino: Giappichelli Editore, 1990. 
p. 202-204. 
287 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
40-43. 



94 
 

Aparece evidentissimamente de este Rescripto, que los Senatosconsultos sobre 
reconocimiento de hijos no tuverion aplicacíon, si la mujer disimulase que estaba 
embarazada, ó aún si lo negase; y no sin razón, porque el parto, antes que se dé á 
luz, es parte de la mujer ó de sus entrañas; pero después de haber sido dado á luz el 
parto por la mujer, ya puede el marido pretender por derecho próprio por medio de 
interdicto ó que se le exiba el hijo, ó que se le permita llevárselo, 
extraordinariamente. Asi, pues, el Principe em caso necesario.288 
 

Sobre o Digesto acima (D. 25.4.1.1), Mário César Russomano aduz que: 

  

“El jurisconsulto alude, em el proemio del fragmento, al supuesto em que, al 
divorciasse, el marido afirma que la mujer estaba encinta: se esta lo negare, um 
rescripto de Marco Aurelio y Vero autorizaba la custodia de la mujer em casa honesta 
y su revisación por tres obstetras, lo cual, evidentemente, interesaba para determinar 
la legitimidade del hijo por nacer.”289 
 

O referido autor defende a tese em que durante o divórcio, embora a legislação garantisse 

a custódia, ao marido, da esposa a que ele apontava como grávida, para a realização de exame 

obstétrico que tinha por fim determinar a legitimidade do filho por nascer, o D. 25.4.1.1 

direcionava-se para a regulação de tal situação ocorrida em momento posterior ao divórcio, 

visando justamente a postergar o reconhecimento do filho para depois do parto – já que não se 

tinha como saber desde quando a mulher estava grávida e se o filho era realmente do ex-marido 

– de modo a evitar que a mulher fosse tomada por custódia do ex-marido, garantindo-se, dessa 

forma, proteção tanto para ela e como para o nascituro290.  

  Assim, depreende-se de tal perspectiva que o entendimento de que o feto representava 

apenas parte das vísceras da mulher deveria ser utilizado apenas no caso específico acima 

relatado – do momento pós-divórcio – para a proteção da própria mulher e do feto, e não como 

um regra geral que excluiria a personalidade do nascituro. 

Tal fato, embora apresente-se como exceção à primeira regra geral aduzida por Catalano 

sobre o tratamento do nascituro no Direito Romano – que conforme o anteriormente exposto, 

estaria fundamentada na ideia de que o nascituro seria considerado, em quase todo o direito 

civil, como se nascido fosse (D. 1.5.26) – não viola a segunda regra (D. 1.5.7), na qual sempre 

que fosse do seu interesse, o nascituro seria tratado como se já se encontrasse entre os nascidos, 

 
288 CORRAL, García Del. Cuerpo del derecho civil romano: a double texto traducido al castellano del latino. 
Barcelona: Jaime Molinas Editor, 1892. v. 2. Tomo 2. p. 219. 
289 RUSSOMANO, Mário César. El Nasciturus en el derecho romano y el critério de Freitas. Revista Brasileira 
de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 10, p. 79-91, jan./jun. 1991. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/10/revista10%20(18).pdf. Acesso 22 nov. 2020. p. 87. 
290 RUSSOMANO, Mário César. El Nasciturus en el derecho romano y el critério de Freitas. Revista Brasileira 
de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 10, p. 79-91, jan./jun. 1991. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/10/revista10%20(18).pdf. Acesso 22 nov. 2020. p. 87. 
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já que, não restava excluída a hipótese de poder ser o nascituro equiparado aos nascidos no 

tocante a outros interesses291.  

No que tange especificamente ao D. 35.2.9.1 (Partus nondum editus homo non recte 

fuisse dicitur), que conforme já se viu, é entendido por grande parte da doutrina romanista sob 

a forma literal “O filho ainda não nascido não é considerado um homem”, encontra-se também 

guarida para posição que discorda da utilização deste trecho como base de fundamentação da 

exclusão da personalidade jurídica do nascituro. 

Isto porque a expressão D. 35.2.9.1 (Partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur) 

deve ser analisada não de forma isolada, mas sim diante do contexto em que foi proferida, por 

ocasião da aplicação da aplicação da Lex Falcidia292, lei esta que, no tempo de Justiniano, 

determinava que o testador não poderia dispor de mais de três quartos de seu patrimônio, 

devendo, portanto, respeitar a destinação de pelo menos um quarto do patrimônio (Quarta 

Falcidia) para os herdeiros necessários293. 

Além disso, Humberto João Carneiro Filho entende que o termo “homo”, presente na 

expressão supracitada, não deve ser traduzido literalmente pela palavra “homem”, e sim pela 

palavra “escravo”, tendo em vista que embora os escravos fossem considerados res, eles ainda 

mantinham a condição de indivíduos humanos, e por isso também eram enquadrados como 

personas (no sentido amplo de seres humanos, e não de pessoas), posto que o termo homo era 

utilizado para diferenciar as personas escravas dentre as personas não escravas294.  

Assim, o referido autor, utilizando-se da leitura do termo “homo” no sentido de “escravo” 

– defende que o D. 35.2.29.1 deve ser interpretado como uma forma para que se evitasse que o 

nascituro de uma escrava pudesse ser objeto de legado, excluindo-lhe da aplicação da Lei 

 
291 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
44. 
292 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
45. 
293 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 809. 
294 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
45. 
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Falcidía, pelo que, neste caso específico, por não ser do interesse do nascituro sua equiparação 

aos já nascidos, assim ele não deveria sê-lo295. 

Dessa forma, percebe-se que, pelo prisma apresentado, tal fato exemplificaria apenas 

mais uma exceção ao D. 1.5.26 (Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelliguntur in rerum 

natura esse – Os que estão no útero são considerados em quase todo o direito civil como se 

nascidos fossem), e comprovaria, mais uma vez, o respeito à aplicação da regra contida no D. 

1.5.7 (Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis 

ipsius partus quaeritur – O que se encontra no útero é protegido como se nascido fosse sempre 

que se tratar de seus interesses). 

Somando-se aos argumentos até aqui expostos em favor da existência da personalidade 

jurídica do nascituro romano, Humberto João Carneiro Filho lista uma série de medidas 

protetivas destinadas ao mesmo ao longo do Corpus Iuris Civilis, tais como as que apontam 

que: 

  

aquele que está no útero era considerado uma vida autônoma perante a mãe (D. 
11,8,2); a execução de uma pena capital imposta contra a genitora grávida deveria ser 
diferida para o momento sucessivo ao parto (D. 1,5,18; 48,19,3); o filho de um 
senador, concebido porém não nascido, caso morto o pai antes do seu nascimento, 
conservava sempre os direitos inerentes à sua condição de filho de senador (D. 1,9,7); 
o status de liberto e de cidadão era atribuído levando em consideração o momento da 
concepção, ou, se mais favorável ao nascituro, qualquer momento entre a concepção 
e o nascimento (D. 1, 5, 5, 2); ao nascituro era reservada uma tutela alimentar, mesmo 
diante de qualquer incerteza sobre a sua condição jurídica (D. 37, 9, 1, 5); o instituto 
do curator ventris foi entendido pelos pretores não só como um instrumento de tutela 
da dignitas da gestante mas também para assegurar ao nascituro o respeito ao 
adimplemento da prestação alimentar que era devida em seu direto favor (D; 37, 9, 5 
pr.).296 
 

Também percebendo a existência de diversos direitos atribuídos pelo Direito Romano ao 

nascituro, dentre eles alguns que não dependiam nem mesmo do nascimento com vida, Silmara 

Chinelato e Almeida considera não se mostrarem aceitáveis as teorias que sustentam que no 

Direito Romano o nascituro não tinha personalidade jurídica, ou que esta somente seria 

reconhecida mediante a condição do nascimento com vida, vez que, conforme seu raciocínio, o 

 
295 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
45-46. 
296 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
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próprio direito do nascituro à curatela, previsto no direito romano, visava a proporcionar, além 

de medidas acauteladoras dos bens futuramente herdados, a garantia de alimentos destinados 

ao desenvolvimento do próprio nascituro297. 

Vê-se, portanto, que mesmo sendo majoritária a corrente romanista que não atribui a 

personalidade jurídica ao nascituro, os argumentos acima apresentados permitem afirmar que a 

corrente minoritária, defensora da existência da personalidade jurídica do nascituro romano, 

mantém-se altiva e como base de inspiração para todos aqueles que ainda hoje resistem na ideia 

de que o nascituro, apenas por seu sentido ontológico, deve ser considerado como pessoa dotada 

de personalidade jurídica. 

Isto posto, observa-se que continua atual a discussão sobre do momento em que se dá o 

início da personalidade jurídica, se obrigatoriamente em concomitância com o surgimento do 

próprio ser humano, ou se, de forma variável, a qualquer tempo, a depender do sistema jurídico 

de cada povo. 

Tal reflexão pode encontrar diferentes respostas a depender do paradigma adotado, se 

jusnaturalista, positivista ou pós-positivista, pelo que se propõe, a seguir, uma breve anamnese 

sobre os conceitos básicos da clássica discussão entre os direitos natural e positivo em 

correlação ao desenvolvimento dos conceitos de pessoa natural e de personalidade jurídica.     

 

3.2.3 Do jusnaturalismo ao pós-positivismo: breves notas históricas  

 

Desde a antiguidade o homem jamais deixou de se questionar sobre o motivo pelo qual 

ele deveria obedecer às leis, e como forma de responder a tal questionamento, Santos Justo 

destaca duas orientações que têm marcado o pensamento jurídico: o jusnaturalismo e o 

positivismo298. 

Sobre o assunto, Luís Manuel Bulhões Correia de Sá dispõe que geralmente, no senso 

comum, quando falamos em direito, referimo-nos ao direito positivo, isto é, a um direito 

historicamente condicionado e mutável de época para época, Estado para Estado, e que está ou 

esteve em vigor em alguma comunidade299.  

O autor prossegue afirmando que, de outro modo, “Ao falarmos em direito natural, é 

fundamental saber se existe, além e acima dos vários sistemas positivos de cada povo e de cada 

 
297 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 34. 
298 SANTOS JUSTO, António. Introdução ao estudo do direito. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 95. 
299 SÁ, Luís Manuel Bulhões Correia de. A condição jurídica do nascituro e o aborto. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas) – Universidade Portucalense, Porto, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/365. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 35. 
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época, um conjunto de princípios superiores, de validade universal, justos e verdadeiros para 

todos os povos e para todos os tempos.”300 

Para Limongi França, a causa geradora do Direito é o direito natural e o arbítrio humano, 

não sendo, portanto, o direito positivo uma criação do acaso, vez que este deve atender às 

imposições da natureza das coisas, pois se assim não o for, não será nem mesmo direito, mas 

tão somente expressão de arbitrariedade e desmando301.  

Núbia Athenas Santos Arnaud e Paulo Henrique Tavares da Silva entendem que o direito 

natural antecede até mesmo a própria humanidade e toda a sua produção cultural, atribuindo a 

todo ser humano, de forma independente em relação aos fatores externos à sua essência, um rol 

mínimo de direitos em virtude da simples constatação de ser um membro da raça humana, 

motivo pelo qual o jusnaturalismo se apresenta como uma corrente filosófica que apregoa uma 

ordem jurídica imutável, anterior até mesmo ao homem, e acima de todas as prescrições da 

cultura humana302.  

Dessa forma, é possível perceber que a melhor forma de visualizar a relação entre os 

direitos natural e positivo é a que os considera como complementos um do outro, e não como 

modelos antagônicos, muito embora tal visão não tenha sido pacífica ao longo da história, vez 

que, até mesmo internamente, as correntes do direito natural e do direito positivo subdividiram-

se em várias e expuseram, em diferentes ocasiões, interpretações deveras divergentes sobre um 

mesmo tema.  

Diante desta multiplicidade de perspectivas, Michel Troper defende até mesmo que o uso 

dos termos jusnaturalismo e positivismo sejam sempre utilizados no plural, ou seja, 

jusnaturalismos e positivismos303. 

O termo jusnaturalismo, portanto, refere-se às escolas de pensamento que desenvolveram, 

com o passar do tempo, visões distintas do direito natural, variando, desde a antiguidade até os 

dias atuais, entre concepções cosmológicas, teológicas, racionalistas e contemporâneas. 

 
300 SÁ, Luís Manuel Bulhões Correia de. A condição jurídica do nascituro e o aborto. 2012. Dissertação 
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301 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 7. 
302 ARNAUD, Núbia Athenas Santos; SILVA, Paulo Henrique Tavares da. Os caminhos do jusnaturalismo no 
século XXI. Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 40-58. jul./dez. 
2018. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/331078961_os_caminhos_do_jusnaturalismo_no_seculo_xxi. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 42-48. 
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Paulo Nader assegura que a ideia de um direito natural surgiu na Grécia antiga, com 

Heráclito de Éfeso (535 a.C – 470 a.C), que sustentava a existência de uma lei universal e eterna 

que disciplinaria as normas de conduta e garantiria a harmonia entre os opostos304. 

Na antiguidade, também entre as primeiras ocasiões que remontam à ideia da existência 

de um direito natural, sempre merece ser relembrado o mito de Antígona, que ficou famoso na 

tragédia teatral de autoria de Sófocles (497 a.C – 406 a.C).  

Em tal história, Creonte, governante da cidade de Tebas, impede que Polinice, irmão de 

Antígona, receba um funeral conforme os costumes da época, ordenando, dessa forma, que o 

corpo fosse deixado ao relento para ser comido por cães e aves. Discordando do governante, 

Antígona desobedece a ordem de Creonte, e em diálogo com este, argumenta que tal 

determinação desrespeitava as leis divinas, que embora não fossem escritas, tinham caráter 

irrevogável, e que por este motivo, seu irmão Polinice deveria ser sepultado independentemente 

das leis da cidade305. 

Do mito de Antígona, depreende-se, portanto, a existência da ideia de um direito 

suprapositivo ligado a uma perspectiva cosmológica. Neste caso, tal direito se sobreporia, 

inclusive, às leis humanas da ocasião, e serviria de fundamentação para a concretização do 

sepultamento que as ordens puramente humanas buscavam impedir que ocorresse.306  

Sócrates, embora não tenha desenvolvido uma filosofia do direito de forma profunda, 

também considerou, em diálogo com Hípias, a existência de leis não escritas de origem divina 

e de caráter universal307. 

Platão, segundo lembra Bruno Lacerda, defendia uma distinção entre a natureza e a lei, 

mas não como uma relação de oposição, e sim no sentido de que a natureza deveria ser refletida 

na lei308. 

Tal posicionamento advinha da Teoria das Ideias de Platão, na qual este não admitia que 

dos sentidos puramente humanos resultassem quaisquer conhecimentos de valor universal, 

 
304 NADER, Paulo. Filosofia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 55. 
305 SÓFOCLES. Antígona. Tradução Sueli Maria de Regino. São Paulo: Martin Claret, 2014. 160 p. 
306 “O mito é revelador, ainda, na perspectiva de que o princípio masculino é salvaguardado pelo critério da 
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representante do respeito pela vida humana e pela igualdade entre os seres humanos, ao passo que Créon demonstra 
a supremacia do Estado e das leis, ou seja, de uma possível obediência a uma autoridade acima do Direito Natural 
e da precedência dos laços familiares.” (CAÚLA, Bleine Queiroz; COUTINHO, Júlia Maia de Meneses; 
VASCONCELOS, Arnaldo. Antígona, aspectos epistemológicos da distinção entre direito natural e direito 
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tendo em vista que ele acreditava haver dois mundos, sendo um o mundo sensível, também 

conhecido como mundo das formas, em que o aprendizado se dava através do conhecimento 

sensível; e o outro mundo – denominado como mundo suprassensível ou mundo das ideias –  

que seria o mundo onde se encontrava o verdadeiro conhecimento309.  

Aristóteles, segundo ensina Wayne Morrison, também refletia sobre um direito natural 

na medida em que acreditava na existência de leis naturais que não derivariam da ação humana 

e que seriam inalteráveis, ao passo em que as leis humanas seriam mutáveis e variariam de 

civilização para civilização310. 

Na Idade Média, aduz Miguel Reale, o direito natural adquiriu um sentido diverso na 

cultura cristã, não somente por ter se tornado uma lei da consciência, mas também por passar a 

ser considerado como uma lei escrita por Deus no coração dos homens311. 

Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, foi o responsável pela 

cristianização das ideias de Platão. Trazendo à tona reflexões sobre um direito natural, 

Agostinho entendia que não teriam caráter de verdadeiras leis, as leis do Estado que não 

estivessem em harmonia com o direito natural, sendo este direito a porção intelectual do homem 

na tradução, por meio da razão, da lei eterna de Deus312.   

Buscando compatibilizar o pensamento aristotélico aos ideais cristãos, Tomás de Aquino, 

também deixou sua contribuição para o jusnaturalismo na medida em que valorizou a ideia da 

existência de um direito transcendental que enfatizava a existência de quatro tipos de leis: a lex 

aeterna, a lex divina, a lex naturalis e a lex humana.  

Conforme explica Miguel Reale, a lex aeterna, como expressão natural da razão divina e 

desta inseparável, seria a responsável por governar todo o universo com o fim ao qual o 

universo tenderia, não devendo, também, ser confundida com a lex divina, esta que simbolizaria 

apenas uma expressão da lex aeterna, e que seria, portanto, a “lei revelada”, tal como as 

sagradas escrituras que foram dadas e tornadas explícitas por Deus porque os homens seriam 

incapazes de determinar, por si mesmos, todos os princípios da vida prática313. 

No raciocínio de Wayne Morrison observa-se que a lex naturalis seria a participação da 

criatura humana na lex aeterna através da racionalidade, ou seja, seria uma leitura interpretativa 

da lex aeterna proporcionada pela razão humana, pelo que o autor afirma que “Se, por um lado, 

 
309 MONCADA, Luis Cabral de. Filosofia do direito e do estado. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 17. 
310 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 58. 
311 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 637. 
312 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 72-73. 
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o homem não pode conhecer a totalidade do plano de Deus, a racionalidade humana garante 

sua participação na razão eterna, por meio da qual ele pode identificar uma tendência natural 

(normativa) à prática de atos e fins apropriados.”314  

Por sua vez, Paulo Nader ensina que a lex humana representaria as leis criadas 

diretamente pelos homens com o auxílio da racionalidade aplicada à lex naturalis, desde que 

com esta estivessem em consonância, motivo pelo qual o autor exprime o pensamento no qual 

“Em resumo, a lei seria justa se não contrariasse a natureza. As leis injustas, que não seriam 

leis, mas uma corrupção, não se impunham no plano da consciência e deveriam ser cumpridas 

apenas em situação excepcional, como nas hipóteses de escândalo ou perturbação.”315  

Resumindo, as leis humanas, segundo Tomás de Aquino, deveriam estar pautadas nas leis 

naturais, estas, que por sua vez, representariam uma interpretação humana da lei eterna. Além 

disso, as leis puramente humanas estariam também subordinadas às leis divinas que eram as 

reveladas diretamente por Deus por meio das escrituras sagradas. 

Assim, o direito natural, na visão tomista, impõe-se de maneira absoluta ao legislador e 

aos indivíduos, de tal maneira que não se pode nem mesmo ser considerado direito qualquer 

preceito que o contrarie316, pelo que qualquer lei humana que viesse contrariar a lei divina não 

deveria nem mesmo ser obedecida, pois, conforme Tomás de Aquino apregoava, os homens 

deveriam obedecer primeiramente a Deus do que aos próprios homens317.  

Percebe-se que respeitadas as particularidades de cada povo e de cada período histórico, 

foi dominante, desde a antiguidade até a Idade Média, a ideia de um direito natural eterno e 

imutável atrelado às divindades, muito embora, em certos momentos, a razão humana tenha 

sido utilizada justificar a imposição da moral dos deuses neste direito. 

Neste sentido, Beatriz Piffer Machado salienta que o jusnaturalismo pré-moderno 

vinculava a vida moral e as leis à figura divina, cuja representação se mostrava de forma 

concreta na vontade do poder soberano318. 

Ainda sobre esta tendência, enriquece-se o debate apontando-se o entendimento de Oscar 

D’alva e Souza Filho: 

 
314 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 81. 
315 NADER, Paulo. Filosofia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 167. 
316 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 639. 
317 NADER, Paulo. Filosofia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 167. 
318 MACHADO, Beatriz Piffer. Os direitos humanos como uma nova roupagem para o jusnaturalismo moderno: 
uma tentativa de superar a crítica de Jeremy Benthan através do positivismo legal. Revista Filosofia Capital, 
Brasília, v. 6, n. 13, p. 61-76, jul. 2011. Disponível em: 
https://www.academia.edu/1900723/os_direitos_humanos_como_uma_nova_roupagem_para_o_jusnaturalismo_
moderno_uma_tentativa_de_superar_a_cr%c3%8dtica_de_jeremy_. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 62. 
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Segundo essa tradição pedagógica, seria Deus a fonte original desse Direito eterno, 
imutável, absolutamente correto, justo e perfeito. Ele criou todas as coisas, todos os 
seres e é responsável pela ordem natural das coisas por ele criadas, inclusive e 
principalmente pela sociedade humana. Haveria uma ordenação divina na natureza 
por ele engendrada.319 
 

Adiantando-se um pouco na linha temporal, observa-se que na tentativa de superar a 

concepção de um direito natural transcendental outrora dominante nos períodos antigo e 

medievo, surgiu, à época do renascimento, entre os séculos XVI e XVII, a corrente do 

Jusnaturalismo Moderno, também conhecida como Jusnaturalismo Racionalista. 

O Ministro Luís Roberto Barroso entende que tal corrente aproximou a lei da razão, e 

que, fundamentada na ideia de princípios universalmente válidos, transformou-se na filosofia 

natural do direito que impulsionou as revoluções liberais e que chegou ao apogeu com o 

advento das codificações320. 

Trazido pioneiramente à luz por Hugo Grotius, o Jusnaturalismo Racionalista defendia 

ser a razão humana, e não mais Deus, o nascedouro do direito natural. Cumpre salientar que 

Grotius admitia a existência de Deus, mas deixava claro a sua posição defensora da 

independência e da secularização do direito natural: 

 

O direito natural é tão imutável que não pode ser mudado nem mesmo pelo próprio 
Deus. Por mais imenso que seja o poder de Deus, podemos dizer que há coisas que 
ele não abrange.” [...] Do mesmo modo, portanto, que Deus não poderia fazer com 
que dois mais dois fossem quatro, de igual modo ele não pode impedir que aquilo que 
é essencialmente mau não seja mau.321  
  

A imutabilidade do direito natural defendida por Grotius se dava exatamente pelo fato de 

sua fonte, a razão, também ter a imutabilidade como característica, visto que tal razão não se 

diferenciaria de um homem para o outro, sendo possível, pelo senso comum, estabelecer quais 

seriam os direitos naturais322. 

Correia de Sá dispõe que com o passar do tempo, a ideia de um sistema jurídico justo e 

verdadeiro para todas as épocas e lugares, baseado exclusivamente na força da razão, veio a se 

 
319 SOUZA FILHO, Oscar d'Alva e. Tetralogia do Direito Natural. Fortaleza: ABC Editora, 2008. p. 21. 
320 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr./jun. 2005. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 4. 
321 GRÓTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. Tradução de Ciro Mioranza. Ijuí: Unijuí, 2004. v. 1. p. 81. 
322 MACHADO, Beatriz Piffer. Os direitos humanos como uma nova roupagem para o jusnaturalismo moderno: 
uma tentativa de superar a crítica de Jeremy Benthan através do positivismo legal. Revista Filosofia Capital, 
Brasília v. 6, n. 13, p. 61-76, jul. 2011. Disponível em: 
https://www.academia.edu/1900723/os_direitos_humanos_como_uma_nova_roupagem_para_o_jusnaturalismo_
moderno_uma_tentativa_de_superar_a_cr%c3%8dtica_de_jeremy_. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 66. 
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revelar incongruente pela ótica de alguns pensadores que passaram a questionar o fato de que 

um problema jurídico, levantado em determinado momento ou em determinado país, poderia 

necessitar, tempos depois ou em diferentes países, de soluções diversas323. 

Isto posto, em oposição ao Jusnaturalismo Moderno ou Racionalista, apesar de várias 

outras correntes terem existido, merecem destaque, por sua contribuição e importância, o 

surgimento de linhas de pensamento como o Positivismo Jurídico e a Escola Histórica de 

Savigny. 

Em sua corrente doutrinária, Savigny visualizava o direito como um produto cultural e 

histórico, que teria como sua fonte não a razão em si, mas os costumes e hábitos de um povo, 

os quais ele chamava de Espírito do Povo (Volksgeit)324, pelo que se pode afirmar que em sua 

perspectiva Savigny enfatizava a existência de um caráter local e temporário do direito. 

Mais adiante no tempo, e divergindo das demais correntes, surge o positivismo jurídico, 

que segundo Jaime Domingues Brito e Igor Henrique dos Santos Luz, fragmentou-se em 

diferente escolas como as do positivismo legalista, do positivismo histórico, do positivismo 

sociológico ou do positivismo conceitual, podendo-se destacar, como seus expoentes, Hans 

Kelsen, Norberto Bobbio e Herbert Hart325.  

Convém salientar que, por sua importância histórica, o Positivismo Kelseniano, em linhas 

gerais, será tomado como base para o estudo das características do positivismo, sem que isto 

intente demonstrar, entretanto, qualquer desmerecimento às valorosas contribuições das demais 

correntes para as ciências jurídicas.  

Dentre as características do Positivismo Kelseniano, destacam-se a negação da existência 

de um direito natural; a prevalência das normas jurídicas sobre outros sistemas normativos 

como a religião ou a moral; e, ainda, o reconhecimento do Direito como resultado das interações 

entre sociedade e o Estado326. 

 
323 SÁ, Luís Manuel Bulhões Correia de. A condição jurídica do nascituro e o aborto. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas) – Universidade Portucalense, Porto, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/365. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 37. 
324 BRANDÃO, Cláudio. Introdução aos fundamentos das ideias jurídicas contemporâneas. Revista Acadêmica 
da Faculdade de Direito de Recife, Recife, v. 85, n. 1. p. 210-252, jan./jun. 2013. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA/article/view/367/311. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 239. 
325 BRITO, Jaime Domingues; Luz, Igor Henrique dos Santos. Positivismo jurídico e os direitos da personalidade 
natural. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 2, p. 236-254, maio/ago. 2018. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1812/1840. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 240. 
326 ANDRADE, Aparecida de Moura; SANTOS, Julio Edstron; SILVA, Frederico Augusto Barbosa da. Hans 
Kelsen: um olhar sobre uma teoria supostamente pura. Revista do Mestrado em Direito da Universidade 
Católica de Brasília, Brasília, v. 12, n. 2, p. 55-86, jul./dez. 2018. Disponível em: 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/9756/6451. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 57. 
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Conforme resume Paulo Nader, a doutrina positivista defende que somente se deve 

entender por direito as normas de conduta e de organização social provindas do Estado, pelo 

que o direito natural nada mais seria do que um conjunto de princípios éticos sem poder de 

coerção algum327. 

Na mesma toada, Luís Manuel Bulhões Correia de Sá entende que, para os positivistas, 

o direito tem suas bases fincadas nas normas jurídicas positivas decorrentes da vontade do 

Estado, e encontra a sua validade em si mesmo, na autoridade do legislador, e não em quaisquer 

considerações éticas ou morais328. 

Convém relembrar que após ter sido predominante durante a primeira metade do século 

XX, este positivismo legalista, conforme ensina Danilo Fontenele Sampaio Cunha, entrou em 

crise sobretudo por ter estado ligado “[...] às dramáticas revelações das ideologias irracionais 

do Terceiro Reich e da conivente entrega da legislação nazista com a cumplicidade dos 

doutrinadores, juristas e juízes germânicos [...]”.329  

O Ministro Luís Roberto Barroso também concorda com a ideia de que a crise do 

positivismo estaria associada à vinculação desta corrente às barbáries cometidas sob a proteção 

da legalidade nos regimes fascista e nazista, fato que fez com que a ética e os valores 

retornassem ao direito, e dessem impulso, então, a um novo paradigma, o Pós-positivista, este 

que busca ir além da legalidade estrita, porém sem desmerecer o direito posto, e procura, ainda, 

vincular uma leitura moral ao Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas330. 

Destacando as características do Pós-positivismo, Barroso continua: 

 

No conjunto de idéias [sic] ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma 
em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição 
de suas relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da 
argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o 
fundamento da dignidade humana.331 

 
327 NADER, Paulo. Filosofia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 56. 
328 SÁ, Luís Manuel Bulhões Correia de. A condição jurídica do nascituro e o aborto. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas) – Universidade Portucalense, Porto, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/365. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 38. 
329 CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. O sentido do direito e o sentimento do justo. 2015. Tese (Doutorado 
em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6943. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 49. 
330 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr./jun. 2005. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 4-5. 
331 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr./jun. 2005. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 5. 



105 
 

Percebe-se, portanto, que após a crise do Positivismo, advinda das atrocidades cometidas 

na II Guerra Mundial, houve um movimento no sentido de reaproximar o direito da moral, tal 

como acontecia no Jusnaturalismo em essência, entretanto sem o apelo metafísico que 

fundamentava as primeiras correntes do direito natural.  

Dessa forma, Kaufmann considera até mesmo inimaginável um Direito Pós - II Guerra 

em que jusnaturalismo e positivismo se mantivessem separados, posto que a reaproximação 

entre os direitos natural e positivo serviria de ferramenta para evitar novas arbitrariedades nas 

leis332. 

Vê-se, assim, a complementaridade que os direitos natural e positivo podem exercer entre 

si, conforme ensina Arnaldo Vasconcelos: 

 

[...] A questão aqui é de coisas contrárias e não contraditórias. Em sendo assim, como 
parece induvidoso, a lógica aplicável é a da complementaridade. Foi o que sempre 
aconteceu: no princípio, o Direito positivo complementava o  Direito  natural  
mediante normas  escritas, que eram ainda em muito pequena quantidade; quando 
aquele  assumiu a primeira posição passou o Direito natural a complementá-lo através 
de seus princípios gerais, previstos na maioria das legislações modernas como critério 
de colmatação das lacunas da lei.333 
 

Neste contexto histórico surgiu, então, o Neoconstitucionalismo Pós-Positivista trazendo 

o texto constitucional para o centro do ordenamento e valorizando, também, a positivação dos 

direitos humanos e a opção pela força normativa dos princípios, sobretudo, dentre estes, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Dessa forma, após essa breve recordação sobre as principais correntes filosóficas do 

direito, convém agora refletir a respeito da influência de tais correntes sobre as formas pelas 

quais os conceitos de pessoa e de personalidade jurídica têm sido aplicados pela doutrina 

jurídica.  

 

3.2.4 A pessoa natural e a personalidade jurídica em meio às ideias jusnaturalistas, 

positivistas e pós-positivistas  

  

Reintroduz-se no debate o questionamento que deu margem a toda a reflexão acima 

exposta sobre as correntes filosóficas do direito: a denominação de pessoa, enquanto sujeito de 

 
332 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito ao longo da história. In: KAUFMANN, Arthur; 
HASSEMER, Winfried (org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 3. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. p. 128. 
333 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura do direito: repasse crítico e seus principais fundamentos. 2. ed. Rio 
de Janeiro: GZ, 2010. p. 239-240. 
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direitos e obrigações, é uma condição inerente à própria essência do ser humano, surgindo, 

pois, de forma concomitante ao surgimento deste como ser vivo, ou tal denominação deve ser 

entendida apenas como uma consequência de uma atribuição – a personalidade jurídica – que 

pode ser imposta ou até mesmo destituída pelo direito, a qualquer tempo, seguindo-se os 

critérios culturais de cada povo e cada época? 

A priori, faz-se importante mencionar a influência da ascensão dos direitos humanos, no 

pós-segunda guerra, para o desenvolvimento de uma nova visão não patrimonialista do conceito 

de pessoa, pelo que convém analisar dois importantes documentos internacionais: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada em assembleia geral da ONU em 1948 e a 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos de 1969, também conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica. 

Diz o artigo VI da Declaração Universal dos Direitos Humanos que “Todo ser humano 

tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.”334 Por sua 

vez, o Pacto de San José da Costa Rica dispõe, em seu art. 1º, item 2, que “Pessoa é todo ser 

humano.”335 

Sem o intuito de antecipar a temática que versa sobre o início da vida e da personalidade 

jurídica, a qual será tratada com mais atenção no próximo tópico deste capítulo, para o 

momento, convém observar que, sob uma perspectiva jusnaturalista, em ambos os documentos 

internacionais supramencionados, dos quais o Brasil é signatário, percebe-se que não há 

controvérsias sobre o fato de que todo ser humano é pessoa e que tem o direito de ser 

reconhecido como tal em qualquer lugar que esteja. 

Este fato faz-nos vislumbrar a ideia de que tais legislações internacionais reconhecem a 

existência de um direito suprapositivo refletidor de uma condição inerente a todos os seres 

humanos: o fato de todo ser humano ser pessoa.  

Por este olhar, nenhum ordenamento positivo deve ter o poder de negar a qualquer ser 

humano, em qualquer fase de sua existência, o direito de ser pessoa, vez que todos os seres 

humanos são pessoas apenas pelo fato de assim o serem, emergindo-se deste pensamento, por 

exemplo, a proibição da escravidão ou a redução de qualquer ser humano à condição análoga 

de escravo.  

 
334 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/dudh.pdf. acesso em: 22 
nov. 2020. 
335 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de São José da Costa Rica. 22 de novembro 
de 1969. Disponível em: http://www.tjrr.jus.br/cij/arquivospdf/ConvencaoAmericana-pacjose-1969.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. 
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Dessa forma, pode-se questionar até mesmo a relação entre os conceitos de pessoa e de 

personalidade jurídica provenientes da doutrina majoritária, que resume que pessoa, para o 

direito, é aquele que possui personalidade jurídica, isto é, que passa a ter, em algum momento 

– no caso do Brasil, o nascimento com vida – a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. 

Vê-se que tais definições direcionam-se para uma perspectiva deveras positivista da 

questão, pois se percebe que a personalidade jurídica se mostra limitada a um atributo conferido 

pelo direito, e que, portanto, funciona como critério de validade para que um ser humano seja 

ou não considerado pessoa. 

Observe-se que de modo contrário, embora paradoxalmente seja uma norma positiva, o 

art. 3 do Pacto de San José da Costa Rica inverte esta perspectiva ao considerar que “Toda 

pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.”336  

Ora, se a pessoa tem o direito de ter a sua personalidade jurídica reconhecida, significa 

dizer também que esta pessoa se apresenta pré-existente a tal direito, não necessitando, 

portanto, que a personalidade jurídica lhe seja atribuída para que ela mesma, a pessoa, passe a 

existir para o direito. 

Mário Emílio Forte Bigotte Chorão, adepto da corrente do Realismo Jusnaturalista, 

ressalta que, quanto ao fundamento da personalidade jurídica, defrontam-se basicamente duas 

concepções: a Realista e a Idealista, sendo a primeira representada pela ideia de que a 

personalidade jurídica tem seu fundamento na personalidade ontológica ou natural do indivíduo 

humano, e a segunda, a idealista, baseia-se na perspectiva de um positivismo mais tradicional, 

ilustrado sobretudo no pensamento de Kelsen, em que a personalidade jurídica teria sua causa 

transferida para a lei ou para o sistema positivo sem a influência de qualquer fenômeno natural 

e metafísico337. 

De forma similar, para Ana Luiza Boulos Ribeiro, há também duas formas de enfrentar 

tal questão, uma Positivista e Literal, e outra humanista e sistemática: i) na primeira, positivista 

e literal, não se confundem o início da vida e o início da personalidade jurídica, cabendo a cada 

ordenamento, conforme o respectivo entendimento cultural predominante, a definição do 

momento exato em que se dará o surgimento da personalidade jurídica e da pessoa humana para 

o mundo jurídico; ii) na segunda forma, que a autora anuncia como Humanista e Sistemática, 

 
336 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de São José da Costa Rica. 22 de novembro 
de 1969. Disponível em: http://www.tjrr.jus.br/cij/arquivospdf/ConvencaoAmericana-pacjose-1969.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. 
337 CHORÃO. Mário Emílio Bigotte. Concepção realista da personalidade jurídica e estatuto do nascituro. Revista 
de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 17, p. 261-296, jul./dez. 1999. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/revistas/17/revista17%20(24).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 266-267. 
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o início da personalidade jurídica deve coincidir obrigatoriamente com o início da vida humana, 

já que todo ser humano deve ter a possibilidade de ser sujeito de direitos, fato que torna 

necessário que a interpretação do art. 2º do atual Código Civil brasileiro tenha que ser realizada 

não de um modo simplesmente literal, mas sim de uma forma sistemática baseada no Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana338, pelo que se percebe que, por esta forma humanística ou 

sistemática o reconhecimento da personalidade jurídica se daria com base no paradigma pós-

positivista. 

Ainda sobre o mesmo questionamento, André Gonçalves Fernandes aponta, mais uma 

vez, duas grandes tendências que se opõem na análise do tema: i) a primeira, Reducionista ou 

Separatista, que propõe a cisão entre o conceito de pessoa e o de ser humano, em que são 

incluídas as teorias segundo as quais o ser humano, sob determinadas condições, torna-se 

pessoa que constitutivamente ainda não o seria; ii) e a segunda tendência, a Unitiva, que 

defende uma identidade intrínseca, em princípio e de fato, entre pessoa e ser humano339. 

Analisando-se a perspectiva defensora da separação entre os conceitos de ser humano e 

pessoa, merecem ser apontados os pensamentos de Daniel Sarmento e da Ministra Carmen 

Lúcia Antunes Rocha. 

Neste momento, cabe ilustrar que a Ministra Carmen Lúcia, ao considerar o embrião um 

ser humano vivo, mas despido da qualidade de pessoa340, aparenta fundamentar seu 

posicionamento no arcabouço teórico da corrente Reducionista. 

De modo semelhante, Daniel Sarmento também diferencia as figuras da pessoa e do ser 

humano ao considerar que os graus de proteção constitucional atribuídos ao nascituro e às 

pessoas não podem coincidir, devendo ser, portanto, a proteção destas últimas, mais abrangente 

do que a proteção àqueles conferida341.   

Ressalte-se que, se considerada uma interpretação literal do dispositivo legai, é possível 

se posicionar no sentido de que o Código Civil de 2002 teria consagrado a tendência 

Reducionista, vez que, em seu art. 2º, define que “A personalidade civil da pessoa começa do 

 
338 RIBEIRO, Ana Luiza Boulos. O nascituro como pessoa e os reflexos no sistema da responsabilidade civil. 
2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-15032013-
093434/publico/Dissertacao_Ana_Luiza_Boulos_Ribeiro.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 31-32. 
339 FERNANDES, André Gonçalves. Livre para nascer: o aborto e a lei do embrião humano. Campinas: Vide 
Editorial, 2018. p. 42. 
340 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Vida Digna: direito, ética e ciência. In: ROCHA, Carmen Lúcia Antunes 
(coord.). O Direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 22. 
341 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 67. 
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nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”342, 

separando, pois, as figuras da pessoa e do nascituro, fato que demonstraria claramente a cisão 

entre as ideias pessoa e de ser humano, posto que, apesar de haver discordância a respeito da 

personalidade jurídica do nascituro, dúvidas não há sobre seu enquadramento entre os seres 

humanos. 

Entretanto, os argumentos favoráveis à tendência Unitiva também podem ser defendidos 

por meio de uma interpretação sistemática deste mesmo dispositivo do Código Civil, se esta 

interpretação for procedida conforme princípio constitucional da Prevalência dos Direitos 

Humanos, ou seja, nos moldes do paradigma pós-positivista em que, conforme o Ministro Luís 

Roberto Barroso, “[...] os valores contemplados nos princípios e regras da Constituição passam 

a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.”343 

Observe-se que Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida encaixa-se na corrente Unitiva 

ao dispor que não se pode considerar adequada uma definição de pessoa que se restrinja a uma 

consequência de atribuição de direitos e obrigações pelo ordenamento jurídico, motivo pelo 

qual entende não caber ao direito a escolha arbitrária de a quais seres humanos e em quais 

situações ele concederá a proteção de sua espada e a justiça de sua balança344.  

Assim, percebe-se que embora as nomenclaturas das perspectivas de pensamento sejam 

modificadas conforme se muda o doutrinador que a subscreve, visualiza-se que a depender do 

paradigma adotado, o surgimento da personalidade jurídica pode ser entendido de duas formas: 

i) ocorrendo de forma concomitante ao surgimento da vida humana, caso em que o ser humano, 

apenas pelo fato de existir, já deve ser reconhecido como pessoa para o direito; ii) considerando-

se como marco inicial da personalidade jurídica um momento diverso ao instante do início da 

vida, ocasião em que a personalidade jurídica e a qualidade de pessoa seriam atribuídas única 

e exclusivamente pela vontade da norma posta, que, no caso do direito brasileiro, é definida 

pelo parâmetro do nascimento com vida, fato que demonstra, pois, o afastamento entre o 

momento inicial da vida do ser humano e o início da personalidade jurídica, já que, embora 

possa haver discordâncias na ciência a respeito do momento exato em que a vida humana se 

 
342 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 22 
nov. 2020. 
343 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr./jun. 2005. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 12-13. 
344 ALMEIDA, Kellyne Laís Laburú Alencar de. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade: perspectiva 
do direito português. In: FRUET, Gustavo Bonato; MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz 
(org.). Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 69. 
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inicia no ventre materno – conforme se estudará no próximo tópico da pesquisa – dúvidas não 

há quanto ao fato de que em algum momento, antes do nascimento, o nascituro já pode ser 

considerado um ser humano vivo, e mesmo que a este sejam garantidos alguns direitos pela 

legislação brasileira, a doutrina majoritária entende que ainda assim tal legislação não lhe 

reconhece a personalidade jurídica.  

Diante do exposto, observa-se que o paradigma positivista pode ser apontado como a base 

de sustentação das tendências definidas como Idealista (Mário Bigotte Chorão); Reducionista 

ou Separatista (apontada por André Gonçalves Fernandes); e Positivista e Literal (Ana Luiza 

Boulos Ribeiro). 

De modo oposto, percebe-se claramente que ideias originalmente jusnaturalistas, que 

pregam um caráter universal de certos direitos e que posteriormente vieram a ser reinterpretadas 

nos moldes do paradigma pós-positivista, servem de alicerce para as perspectivas denominadas 

Realista (Mário Bigotte Chorão); Unitiva (André Gonçalves Fernandes); e Humanística e 

Sistemática (Ana Luiza Boulos Ribeiro), sobretudo diante da utilização do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana como parâmetro interpretativo do disposto no artigo 2º do 

Código Civil brasileiro.  

Sabendo que a adoção destas perspectivas variou ao longo da história, Arthur Maximus 

Monteiro ensina que embora nos tempos atuais a personalidade tenha como regra ser 

reconhecida a todo ser humano, antes, a personalidade era apenas um atributo, pelo que a ideia 

da personalidade como direito se mostra como algo relativamente recente ligada a fenômenos 

e movimentos históricos igualmente recentes, como a democracia e a igualdade345. 

Tal fato remete-nos à lembrança dos regimes escravistas que a humanidade vivenciou em 

sua história, ocasiões em que o processo de coisificação de seres humanos impedia que a 

personalidade jurídica fosse atribuída aos escravizados das diversas épocas. 

Isto posto, percebe-se que dependendo do paradigma adotado, a personalidade jurídica e 

a condição de pessoa podem ser entendidas tanto como conceitos inerentes à natureza humana 

ou, de modo oposto, apenas como atributos concedidos em momento determinado pelo direito. 

 
345 MONTEIRO, Arthur Maximus. O direito ao nome da pessoa natural no ordenamento jurídico brasileiro. In: 
FRUET, Gustavo Bonato; MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (org.). Direitos da 
Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 363. 
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Neste sentido, Jaime Domingues Brito e Igor Henrique dos Santos Luz concluem que 

para a definição de pessoa, nos sistemas jurídicos ocidentais, mostra-se fundamental uma 

tomada de posição filosófica entre as duas principais correntes: unitária ou reducionista346. 

Ante o exposto, coadunamos com a corrente Unitiva (ou Humanística ou Sistemática) por 

entendermos que apenas pelo fato de existirem, todos os seres humanos, sem qualquer 

distinção, e em qualquer fase de seu desenvolvimento, carregam consigo a condição de pessoa, 

trazendo em sua essência, portanto, a aptidão para serem sujeitos de direitos e obrigações.   

Dessa forma, aproximando-nos das ideias que unificam os conceitos de pessoa e de ser 

humano, cuja interpretação mostra-se embasada na dignidade da pessoa humana, resta-nos 

claro, no tangente a este assunto, que não cabe ao direito positivo definir, de forma exclusiva e 

impositiva, quais seres humanos podem ou não ser dotados de personalidade jurídica, cabendo, 

portanto, às leis positivas, apenas o papel de “reconhecer” a todos uma qualidade que emerge 

da própria essência do ser humano. 

Por fim, cabe observar ainda que independentemente do paradigma adotado, se 

jusnaturalista, positivista ou pós-positivista, os conceitos de pessoa natural e de personalidade 

jurídica se encontram diretamente relacionados à própria ideia de vida humana. 

Isto posto, não há como negar, pois, que em algum momento da vida humana a 

personalidade jurídica necessariamente emergirá, seja na concepção, seja no nascimento ou por 

meio de qualquer outro parâmetro que venha a ser definido pelo direito, pelo que ganha espaço, 

a partir de agora, a reflexão sobre a forma pela qual, no direito brasileiro, o início da 

personalidade jurídica se relaciona com o início da vida humana e influencia no reconhecimento 

da natureza jurídica do nascituro. 

 

3.3 AS TEORIAS DO INÍCIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO INÍCIO DA VIDA 

HUMANA 

 

No direito brasileiro, destacam-se três importantes teorias que buscam responder ao 

questionamento sobre o início da personalidade jurídica: a Teoria Natalista, a Teoria da 

Personalidade Condicional e a Teoria Concepcionista, sendo a primeira a que sustenta o início 

da personalidade jurídica a partir do nascimento com vida; a segunda defende que a 

personalidade começa com a concepção, mas com a condição do nascimento com vida; e, por 

 
346 BRITO, Jaime Domingues; Luz, Igor Henrique dos Santos. Positivismo jurídico e os direitos da personalidade 
natural. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 2, p. 236-254, maio/ago. 2018. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1812/1840. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 252. 
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fim, a terceira reconhece o início da personalidade jurídica a partir da concepção, sem nenhum 

requisito adicional347. 

Washington de Barros Monteiro ilustra que as legislações contemporâneas diversificam-

se quanto aos critérios adotados para a definição do marco inicial da personalidade jurídica, 

sendo que enquanto a corrente natalista foi a adotada pelos códigos civis alemão, português e 

italiano, a perspectiva da personalidade condicional fora a escolhida pelo direito francês, e a 

concepcionista pelo direito argentino348. 

No que concerne à tentativa de se estabelecer o marco inicial da vida humana, entendemos 

que a adoção de um critério puramente biológico é o que carrega, atualmente, o maior grau de 

objetividade possível para a consecução de tal finalidade, posto que, se levados em 

consideração quaisquer outros critérios baseados, por exemplo, diretamente em pensamentos 

filosóficos, ideológicos ou religiosos, certamente os anseios individuais de quem julga a 

questão tenderão a inviabilizar ainda um debate juridicamente equilibrado sobre o aborto. 

Isto posto, baseando-se na adoção de um parâmetro especificamente biológico para a 

definição marco temporal inicial da vida humana, esta pesquisa propõe a análise das três teorias 

que, advindas das ciências especializadas no assunto – embriologia, genética e medicina – mais 

têm influenciado a doutrina e a jurisprudência brasileiras: a Teoria da Concepção, a Teoria da 

Nidação, e a Teoria do Início da Atividade Neurológica, nas quais, respectivamente, os critérios 

adotados como requisitos iniciais para que haja o reconhecimento do início da vida humana são 

os momentos da fecundação (Teoria da Concepção); da fixação do produto da fecundação no 

útero (Teoria da Nidação); e do surgimento das primeiras atividades neuronais do feto (Teoria 

do Início da Atividade Neurológica). 

Fato é que a relação entre as teorias do início da vida e as teorias do início da 

personalidade jurídica se mostra de suma importância para o enfrentamento não só da questão 

que toca a possibilidade de que se reconheça ou não a personalidade jurídica do nascituro, mas 

também para a reflexão a respeito de uma possível ampliação do alcance do próprio conceito 

de nascituro aos embriões in vitro – questão esta que, após os estudo das teorias supracitadas, 

será enfrentada no próximo capítulo desta pesquisa. 

 

 
347 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 145. 
348 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 39. ed. Revista e atualizada por Ana Cristina de 
Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 66. 
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3.3.1 Teorias do início da personalidade jurídica 

 

Três são as correntes doutrinárias que, conforme o exposto, destacam-se no direito 

brasileiro quando o assunto é o início da personalidade jurídica: a Natalista; a da Personalidade 

Condicional; e a Concepcionista.  

 

3.3.1.1 Teoria natalista 

 

A Teoria Natalista defende o nascimento com vida como o marco inicial da personalidade 

jurídica, e assim sendo, nega a personalidade jurídica ao nascituro, que somente passa a ser 

reconhecido como um ser nascido com vida, quando, conforme explica Caio Mário da Silva 

Pereira, após separado do corpo materno – seja naturalmente ou com auxílio de recursos 

obstétricos – opera a primeira troca oxicarbônica no meio ambiente349, ou seja, após 

efetivamente concretizar, pelo menos uma única vez, o ato de respirar, fato que pode ser 

cientificamente comprovado pelo método conhecido como Docimasia Hidrostática de Galeno, 

exame este que analisa a densidade dos pulmões do feto buscando saber se existiu ou não a 

entrada de ar nos pulmões por meio da respiração extrauterina350.  

Neste sentido, Orlando Gomes apregoa que a personalidade civil começa com o 

nascimento com vida, pelo que não basta somente o nascimento, mas também é necessário que 

o concebido tenha respirado pelo menos uma vez para que se prove que nasceu vivo, fato que 

o diferencia do natimorto, este que, segundo o autor, nem mesmo personalidade jurídica chega 

a adquirir351.  

Saliente-se ainda que embora dentro de uma mesma teoria possam ser reconhecidos 

pensamentos semelhantes, muitas vezes se mostra dificultoso subsumir uma multiplicidade de 

ideias, de diferentes autores, dentro de uma mesma corrente doutrinária352. 

Dessa forma, convém alertar que dentro da própria doutrina natalista observa-se uma 

variedade de argumentos que, embora defendam o mesmo fim – o reconhecimento do início da 

personalidade jurídica pelo critério do nascimento com vida – perpassam por diferentes ideias 

 
349 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 1. p. 
186. 
350 MARTINS, Silvia Portes Rocha. O estatuto da pessoa com deficiência e as alterações jurídicas relevantes no 
âmbito da capacidade civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 105, n. 974, p. 225-243, dez. 2016. p. 227. 
Disponível em: https://civel.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigo_Silvia_Portes_Rocha_Martins.pdf. Acesso em: 19 
nov. 2020. 
351 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001. p. 144. 
352 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 144. 
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para justificar a proteção jurídica concedida ao nascituro antes mesmo do nascimento, tais 

como: o reconhecimento de direitos por meio da atribuição ao nascituro de uma personalidade 

advinda de ficcionismo jurídico; e a defesa de que os nascituros têm apenas expectativas de 

direitos, e não direitos propriamente ditos. 

Quanto ao ficcionismo jurídico aplicado à figura do nascituro, Orlando Gomes dispõe 

que se pode falar em duas espécies de personalidade, sendo a primeira a personalidade real – 

verdadeira e autêntica – que é a que coincide, normalmente, com a duração da vida, começando 

pelo nascimento e terminando com a morte; e a segunda, a personalidade fictícia – artificial e 

presumida – a aplicada, dentre outros casos, à figura do nascituro por meio de uma construção 

técnica que visa a garantir-lhe proteção através da dilatação arbitrária do marco inicial da vida, 

mas que, a grosso modo, não permite que se fale que o nascituro possua a personalidade jurídica 

real353. 

O autor continua no sentido de admitir que essa ficção atribui a personalidade jurídica 

fictícia porque reconhece, no nascituro, a aptidão para ter direitos, muito embora considere 

absurdo reconhecer a condição de pessoa natural a quem ainda não nasceu354.  

Na mesma toada, Roberto de Ruggiero se mostra partidário da ideia de que a 

personalidade jurídica, a qual trata como sinônimo de capacidade de direito, tem como marco 

inicial o nascimento com vida e como termo final a morte, e salienta, também, que apenas por 

ficção jurídica o direito pode antecipar o início da personalidade em favor do nascituro, mas 

caso este venha a ser natimorto, não será considerado pessoa e consequentemente 

desaparecerão todas as medidas tomadas em sua proteção355.  

Observe-se que, além da tese da garantia de direitos ao nascituro por meio da técnica do 

ficcionismo jurídico, faz-se conveniente apontar que também se percebe entre os natalistas a 

perspectiva que defende que o nascituro teria tão somente expectativas de direito, e não direitos 

propriamente ditos. 

Neste sentido, Sérgio Abdalla Semião dispõe que dentre os argumentos dos natalistas 

encontra-se a ideia de que no período entre a concepção e o nascimento existe apenas uma 

 
353 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001. p. 143. 
354 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001. p. 143. 
355 RUGGIERO Roberto de. Instituições de direito civil. 2. ed. Tradução da 6ª edição italiana e atualização da 
obra em conformidade com o novo código civil, por Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2005. p. 440-442. 
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expectativa de personalidade, esta que é utilizada, inclusive, como argumento para o 

estabelecimento de punições para os casos de aborto356. 

Vicente Ráo, em pensamento semelhante, apregoa que a proteção dispensada ao nascituro 

não lhe reconhece nem lhe atribui a personalidade jurídica, fato que somente será consumado 

com o nascimento com vida, e, enquanto este não ocorre, o que se observa é uma situação 

jurídica de mera expectativa de direitos357. 

Silvio Rodrigues, também concordando com a ideia de que a personalidade jurídica 

somente emerge com o nascimento com vida, observa que o ordenamento jurídico, diante do 

fato de que provavelmente o nascituro nascerá com vida, garante, desde a concepção, medidas 

no sentido de salvaguardar os direitos que possivelmente adentrarão em seu patrimônio jurídico 

quando num futuro provável vier a nascer com vida358. 

Caio Mário da Silva Pereira indica que o nascituro não é um ser dotado de personalidade 

jurídica, fato que somente passará a existir com o advento do nascimento com vida, pelo que 

permanecem apenas em estado potencial os direitos que lhe são reconhecidos, tendo em vista 

que se o mesmo não nascer vivo, a relação de direito não chegará sequer a se formar e nenhum 

direito será transmitido por intermédio do natimorto359. 

Prossegue o autor afirmando que ainda que sejam resguardados os interesses do nascituro 

em determinadas circunstâncias, não se pode falar em pessoa do nascituro, posto que o 

resguardo de seus interesses se equipara à proteção conferida a outras figuras 

despersonalizadas, tais como a prole eventual, para a qual o direito assegura interesses àquele 

que ainda nem mesmo foi concebido360-361. 

Isto posto, percebe-se que, entre os adeptos da Teoria Natalista da Personalidade Jurídica, 

não há discordâncias quanto ao fato de que a personalidade jurídica, propriamente considerada, 

 
356 SEMIÃO. Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p. 35. 
357 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 655. 
358 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 35-36. 
359 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 1. p. 
184. 
360 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 1. p. 
185. 
361 No Código Civil brasileiro de 2002, a figura da prole eventual é tratada nos artigos 1.798 e seguintes, in verbis: 
Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. 
Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I - os filhos, ainda não concebidos, 
de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 
Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou 
partilha, a curador nomeado pelo juiz. [...] § 3 o Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a 
sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. § 4 o Se, decorridos dois 
anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em 
contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. 
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somente surge após o nascimento com vida, embora possam ser identificadas, em meio à 

multiplicidade de pensamento de tais autores, discordâncias quanto aos fundamentos que 

justificam a proteção concedida ao nascituro na legislação. 

Conforme se observou, enquanto uma parte da doutrina alega a existência de uma 

personalidade ficta atribuída aos nascituros para conceder-lhes alguns direitos, outra parte 

sustenta que os nascituros não podem nem mesmo ser sujeitos de tais direitos, possuindo, 

portanto, apenas expectativas de direitos. 

 

3.3.1.2 Teoria da personalidade condicional 

 

Além de seu precursor, Clóvis Beviláqua, a Teoria da Personalidade Condicional teve, 

dentre outros adeptos, nomes como Miguel Maria de Serpa Lopes e Washington de Barros 

Monteiro. 

Washington de Barros Monteiro ensina que a personalidade condicional se dá quando o 

nascituro, apesar de resguardados na lei direitos que lhe são destinados, somente os adquire 

após nascer com vida, e assim, por este motivo, deve ser reconhecido como pessoa condicional 

tendo em vista que a aquisição de sua personalidade encontra-se sob dependência da condição 

suspensiva representada pelo nascimento com vida362. 

Neste sentido, Clóvis Beviláqua, na redação primitiva do artigo 3º de seu projeto de 

código civil, dispôs que a personalidade civil do ser humano começaria com a concepção, sob 

a condição do nascimento com vida363.  

Conforme se verá com mais detalhes no tópico 4.1.2, tal perspectiva sobre o início da 

personalidade foi modificada para a posição natalista quando da aprovação do texto final do 

art. 4 do Código Civil de 1916364, muito embora, conforme se observou no trecho acima, 

originalmente, Beviláqua tenha deixado claro que, a seu ver, a personalidade teria seu início já 

na concepção, contanto que houvesse o nascimento com vida, este que, para ele, mostrava-se 

fundamental pois seria o fato decisivo que confirmaria ou anularia a personalidade atribuída ao 

nascituro365. 

 
362 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 39. ed. Revista e atualizada por Ana Cristina de 
Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 66. 
363 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil Brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1917. v. 1. p. 97-98. 
364 “Art. 4. A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a 
concepção os direitos do nascituro.” 
365 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Servanda, 2007. p. 77. 
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Silmara Chinelato e Almeida366, por sua vez, discorda do enquadramento de Clóvis 

Beviláqua dentre os defensores da Teoria da Personalidade Condicional, pelo que entende que, 

por meio de uma interpretação sistemática do Código Civil de 1916, pode-se perceber uma 

posição puramente concepcionista em Beviláqua, sem qualquer condicionante ligada ao 

nascimento com vida, como, por exemplo, nos comentários que tal jurista fizera a respeito do 

então art. 1.537, nos quais admitiu a paridade entre nascituro e nascido, quando sustentou que 

os alimentos devidos aos sucessores da vítima de homicídio deveriam incluir também o filho 

concebido367. 

A autora destaca ainda mais dois importantes autores que, a seu ver, mostram-se adeptos 

da Teoria da Personalidade Condicional, quais sejam Antonio Luiz da Câmara Leal e Miguel 

Maria de Serpa Lopes368. 

Camara Leal, a seu turno, confirma sua posição pela perspectiva da personalidade 

condicional ao afirmar que caso o nascituro não tivesse uma certa personalidade desde a 

concepção, ainda que tal personalidade se apresentasse como condicional, teríamos a anomalia 

do reconhecimento de direitos sem sujeitos369-370. 

Miguel Maria de Serpa Lopes também demonstrou ser partidário da Teoria da 

Personalidade Condicional no momento em que dispôs que a proteção jurídica destinada ao 

nascituro, no Código Civil de 1916, não se dava por meio de uma personalidade ficta, pois, a 

seu ver, não havia aquisição de direitos no caso em que o nascituro não viesse à vida, pelo que 

deixou claro que o nascimento com vida se apresentava como condição suspensiva para a 

aquisição da personalidade371-372. 

Observe-se, pois, que pela Teoria da Personalidade Condicional os direitos do nascituro 

estariam reservados sob uma condição suspensiva, retroagindo, após o nascimento, até o 

momento da concepção. 

Entretanto, ressalte-se que embora consiga enquadrar alguns direitos patrimoniais dentro 

dessa perspectiva da condição suspensiva, fato é que a personalidade condicional parece 

encontrar dificuldades para adequar, em seu arcabouço teórico, alguns direitos que já pertencem 

ao nascituro desde a concepção, tais como, por exemplo, os direitos à vida e à integridade física. 

 
366 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 153. 
367 Para ilustrar seus argumentos, Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida indica a seguinte obra: 
BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil comentado. 9. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1954. v. 1. t. 2. p. 246. 
368 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 153-155. 
369 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 153. 
370 LEAL, Antonio Luiz da Camara. Direito civil. São Paulo: Acadêmica, 1930. v. 1. p. 66. 
371 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 154-155. 
372 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1953. v. 1. p. 210. 
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3.3.1.3 Teoria concepcionista 

 

A Teoria Concepcionista – a qual Silmara Chinelato e Almeida prefere denominar Teoria 

Verdadeiramente Concepcionista como forma de melhor isolá-la da Teoria da Personalidade 

Condicional, que também traz relação com o momento da concepção – entende que o marco 

inicial da personalidade jurídica se dá já na concepção, independentemente do nascimento do 

nascituro com vida ou de qualquer outra condição posterior. 

Em caso de aceitação desta teoria, emergem alguns importantes questionamentos 

relativos aos possíveis efeitos jurídicos oriundos do reconhecimento de uma personalidade 

jurídica plena desde a concepção, tais como: i) pode o nascituro transmitir os bens por ele 

recebidos por meio de herança ou doação, mesmo que venha a nascer morto? O embrião 

criopreservado seria titular de todos os direitos – tanto os da personalidade como os 

patrimoniais – garantidos aos embriões já alocados no corpo materno?  

Ressalte-se que estas questões serão por nós oportunamente respondidas no decorrer da 

pesquisa, sobretudo nos tópicos 4.2 e 4.3, após o estudo dos direitos do nascituro garantidos no 

atual ordenamento jurídico brasileiro.   

Retomando-se o assunto da Teoria Concepcionista, observe-se que, dentre seus 

precursores no direito brasileiro, merecem ser apontados nomes como Teixeira de Freitas, 

Nabuco de Araújo e Joaquim Felício dos Santos.  

Teixeira de Freitas, conforme já se viu, deixou cristalina sua posição concepcionista ao 

denominar – no art. 53 do seu Esboço de Código Civil – os nascituros pelo termo “pessoas por 

nascer”, conceituando-as como “[...] as que, não sendo ainda nascidas, acham-se, porém, já 

concebidas no ventre materno.”373  

Some-se a isso o fato de o autor também ter definido, no art. 221 do mesmo Esboço, que 

“Desde a concepção no ventre materno começa a existência visível das pessoas, e antes de seu 

nascimento elas podem adquirir alguns direitos, como se já estivessem nascidas.”374 

Portanto, consoante se observa, o concepcionismo de Teixeira de Freitas aflora 

claramente como o parâmetro de aquisição da personalidade quando o autor considera 

expressamente o nascituro como pessoa capaz de adquirir direitos.  

 
373 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 54. 
374 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p.  134. 
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Nabuco de Araújo e Joaquim Felício dos Santos assumiram, em diferentes momentos, 

tentativas de projetar o primeiro código civil brasileiro ao longo do século XIX, porém sem 

sucesso, muito embora, no concernente à questão do início da personalidade jurídica, possa-se 

observar que os projetos de código civil de ambos adotaram a posição concepcionista. 

Neste sentido, Nabuco de Araújo, no artigo 19375 de seu projeto – ressonando pensamento 

semelhante ao de Teixeira de Freitas – também designou pelo termo pessoas por nascer aquelas 

que já estivessem concebidas no ventre materno376. 

Por sua vez, Joaquim Felício dos Santos, demonstrando sua face concepcionista, incluiu, 

no art. 81377 de seu projeto, as pessoas por nascer dentre as pessoas naturais incapazes, tais 

como eram listados os menores, os alienados, os surdos-mudos, os ausentes, as mulheres 

casadas e os pródigos378. 

Saliente-se que o reconhecimento do nascituro como pessoa incapaz implica 

necessariamente no reconhecimento de sua personalidade, afinal, somente podem ser 

absolutamente ou relativamente incapazes aqueles que possuírem personalidade jurídica. 

Relembre-se ainda, conforme já se viu nos tópicos anteriores desta pesquisa, que Mário 

Emílio Bigotte Chorão apresenta-se como defensor da corrente do Realismo Jusnaturalista, na 

qual se admite como fundamento da personalidade jurídica a personalidade ontológica ou 

natural do indivíduo humano, pelo que se permite afirmar que sob esta perspectiva, tal autor 

reforça o time da doutrina concepcionista da personalidade. 

De modo a confirmar tal posicionamento, observe-se que Chorão afirma que na lógica do 

realismo jurídico, ao conceptus é devido o tratamento como pessoa por parte do direito, com o 

respectivo reconhecimento da personalidade jurídica com a concepção379. 

Ainda sobre a temática, Maria Helena Diniz traz posição bastante particular em relação 

ao início da personalidade jurídica. A autora divide a personalidade jurídica em duas espécies, 

a formal e a material, sendo a primeira, a personalidade jurídica formal, adquirida pelo nascituro 

 
375 “Art. 19. São pessoas por nascer aquelas que já estão concebidas no ventre materno.” 
376 ARAÚJO. José Thomaz Nabuco de. Projecto do código civil: trabalho apresentado ao governo imperial pela 
família do falecido conselheiro José Thomaz Nabuco de Araújo, que se achava encarregado do mesmo projecto. 
Rio de Janeiro: 1872. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/39225. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 28. 
377 “Art. 81. São incapazes: 1º as pessoas por nascer; 2º os menores; 3º os alienados; 4º os surdos-mudos; 5º os 
ausentes; 6º as mulheres casadas; 7º os prodigos.” 
378 SANTOS, Joaquim Felício dos. Projecto de código civil da República dos Estados Unidos do Brazil. Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242342. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 11-12. 
379 CHORÃO. Mário Emílio Bigotte. Concepção realista da personalidade jurídica e estatuto do nascituro. Revista 
de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 17, p. 261-296, jul./dez. 1999. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/revistas/17/revista17%20(24).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 286. 
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desde a concepção, seja esta realizada in utero ou in vitro, e que lhes garante os direitos da 

personalidade; e a segunda, a material, a personalidade adquirida após o nascimento com vida, 

e por meio da qual são garantidos os direitos patrimoniais e obrigacionais que se mantinham 

em estado potencial em relação ao nascituro380. 

Dessa forma, percebe-se que a autora também pode ser considerada concepcionista, tendo 

em vista admitir que já na concepção emerge a personalidade jurídica que garante os direitos 

da personalidade ao nascituro, a qual ela chama de personalidade jurídica formal. 

Por fim, merecem destaque as reflexões trazidas por Silmara Chinelato e Almeida que, 

também representando a corrente concepcionista ao lado de Limongi França, Francisco Amaral 

e Mário Bigotte Chorão, apregoa que personalidade é a qualidade de quem é pessoa, pelo que, 

quem afirma direitos e obrigações, afirma personalidade, e assim sendo, o nascituro, tendo 

direitos desde a concepção, e não somente meras expectativas de direitos, deve, portanto, ser 

reconhecido como pessoa381. 

 

3.3.2 Principais teorias a respeito do início da vida humana 

 

Diante da intrínseca ligação presente entre as teorias do início da personalidade jurídica 

e as teorias do início da vida humana no que concerne à determinação do início da personalidade 

jurídica, passa-se, a partir de agora, ao estudo das teorias que versam sobre o início da vida 

humana. 

Sem a pretensão de esgotar o tema a níveis de profundidade teórica que competem 

especificamente às ciências médicas e biológicas, dentre as quais destacam-se a genética e a 

embriologia, pretende-se, neste tópico, tão somente demonstrar, em linhas gerais, quais são e o 

que dizem as principais correntes teóricas que tratam do marco inicial da vida humana sob o 

ponto de vista físico-biológico. 

José Roberto Goldim afirma que podem ser apontados mais de vinte critérios 

cientificamente defensáveis para caracterizar o início do viver, destacando-se, dentre estes, os 

critérios: i) da concepção propriamente dita ou do surgimento do novo genoma; ii) da nidação 

do embrião à parede do útero materno; iii) do surgimento das células cardíacas ou das células 

nervosas diferenciadas, utilizado por simetria aos critérios de morte cardíaca ou encefálica; iv) 

 
380 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. v. 1. p. 226. 
381 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 175. 
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da viabilidade pulmonar para a vida extrauterina, porquanto o feto teria condições de vida 

independente do suporte biológico materno382. 

Lília Nunes dos Santos, em sentido semelhante, indica que as divergências em torno do 

marco inicial da vida humana encontram-se, principalmente, entre a teoria da concepção e as 

teorias genético-desenvolvimentistas, estas últimas que buscam condicionar o início da vida 

humana por meio de um critério de valorização da importância de determinadas fases do 

desenvolvimento embrionário, e dentre as quais se destacam as teorias do pré-embrião, da 

nidação e a da formação dos rudimentos do sistema nervoso383.   

Ressalte-se que, por se fazerem presentes com maior frequência nos debates da doutrina 

e da jurisprudência brasileira a respeito da personalidade jurídica, as teorias da concepção, da 

nidação e do início da atividade neurológica merecerão uma maior atenção deste trabalho, pelo 

que se passa a analisá-las. 

 

3.3.2.1 Teoria concepcionista 

 

Mostrando-se adepta da Teoria Concepcionista384, Silmara Chinelato e Almeida defende 

que o início da vida humana coincide com o momento da fecundação, por ser esta que, segundo 

a autora, garante ao novo ser um material genético próprio e diferente da carga genética de seus 

genitores, e, por isso, representa o marco inicial de um processo contínuo de desenvolvimento 

humano que somente se completará na vida adulta385-386. 

Na mesma toada, Renata Rocha entende que para os defensores de tal perspectiva não 

existem dúvidas de que já existe vida a partir da concepção e dos primeiros desdobramentos 

celulares, e assim sendo, afirma-se que a vida humana se inicia com a fertilização do ovócito 

pelo espermatozoide387. 

Observa-se, entretanto, que embora seja pacífico para a teoria concepcionista que o marco 

inicial da vida se mostra intrinsecamente ligado ao processo de penetração do espermatozoide 

 
382 GOLDIM, José Roberto. Aspectos bioéticos no ciclo vital. In: BASSOLS, A.M.S; EIZIRIK C.L (org.). O ciclo 
da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 2. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2013. p. 37-38. 
383 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 211. 
384 Note-se que neste tópico tal termo se refere a uma teoria sobre o início da vida humana, e não à teoria sobre o 
início da personalidade jurídica estudada no tópico anterior deste trabalho. 
385 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 112-122. 
386 Cabe observar que o surgimento do novo material genético advindo da fecundação, diferente, pois, da carga 
genética dos genitores, gera, a princípio, uma nova vida, muito embora, no caso de gêmeos univitelinos, o 
desdobramento deste novo material genético seja capaz de gerar, inclusive, mais de uma vida.  
387 ROCHA, Renata. Direito à vida e as pesquisas com células-tronco: limites éticos e jurídicos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. p. 75. 
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no óvulo – fato este que impede, em regra, que outros espermatozoides venham também a 

penetrá-lo – há, quem aponte, porém, dentro desta mesma perspectiva científica, dúvidas a 

respeito de qual processo físico-químico desencadeado por tal penetração seria realmente capaz 

de dar início à vida humana. 

Neste sentido, Lília Nunes dos Santos menciona que os adeptos da teoria concepcionista 

a dividem em duas outras teorias, a teoria da singamia e a teoria da carigamia, sendo a primeira 

a defensora da ideia de que basta o momento inicial da fecundação, dada pela fusão da 

membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo, para que se dê início à vida, posto 

que tal fenômeno já se mostraria suficiente para desencadear inúmeras reações químicas 

capazes de colocar em andamento o processo de individualização e personalização do novo ser; 

e a segunda teoria, a teoria da carigamia, a perspectiva que entende que para que se inicie uma 

nova vida seria necessária a formação do zigoto, que ocorre em momento posterior ao início da 

fecundação, somente após a fusão dos pronúcleos das células germinativas, representando, 

portanto, esta fusão, o real momento da individualização genética do novo ser388.  

Esclarecendo mais um pouco o fenômeno da carigamia, Wilson Paloschi Spiandorello 

ensina que entre 12 e 24 horas após a penetração do espermatozoide no óvulo, período este que 

ainda faz parte do processo de fecundação, ocorre a fusão dos pronúcleos dos gametas, 

momento em que surge a nova estrutura genotípica que, para alguns, seria o momento preciso 

do início da vida389. 

Ângelo Serra dispõe ser o zigoto o ponto exato do início do ciclo vital de um indivíduo 

humano no espaço e no tempo390, pelo que, se considerada ipsis litteris, sua afirmação pode ser 

enquadrada na perspectiva carigâmica da concepção. 

Entretanto, conforme também aponta Wilson Paloschi Spiandorello, independente da 

precisão de medição a que se atribui à fertilização do óvulo, fato é que a esta se atribui o ponto 

zero do qual se medem todos os eventos até o nascimento391. 

 
388 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 210. 
389 SPIANDORELLO, Wilson Paloschi. Cenário de desenvolvimento da vida humana e reflexões sobre o aborto. 
Revista Bioética, Brasília, v. 20, n. 3, p. 425-435, 2012. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/762/815. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
426. 
390 SERRA, Angelo. Dignidade do embrião humano. In: Lexicon: pontifício conselho para a família - termos 
ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. 2. ed. Brasília: Edições CNBB, 2007. p. 193. 
391 SPIANDORELLO, Wilson Paloschi. Cenário de desenvolvimento da vida humana e reflexões sobre o aborto. 
Revista Bioética, Brasília, v. 20, n. 3, p. 425-435, 2012. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/762/815. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
426. 



123 
 

Isto posto, para o desenrolar desta pesquisa, considerar-se-á, de modo amplo, que a teoria 

da concepção se resume àquela que considera a fecundação o marco inicial da vida humana, 

independentemente de a fecundação ser visualizada como o momento da fusão das membranas 

ou dos pronúcleos dos gametas sexuais masculino e feminino. 

 

3.3.2.2 Teoria da nidação 

 

Passando-se à análise da segunda corrente, conhecida como Teoria da Nidação, Cristiane 

Beuren Vasconcelos apregoa que, conforme o nome já anuncia, o entendimento de tal teoria é 

que “[...] somente a partir da fixação do ovo no útero materno é que começa, de fato, a vida.”392 

Explicitando o período de ocorrência do processo de nidação, Lília Nunes dos Santos 

ensina que a nidação do óvulo fecundado na mucosa do útero materno ocorre a partir do 6º dia, 

e se completa no 9º dia após a fecundação, pelo que, segundo ela, pode-se afirmar que para os 

partidários da perspectiva da nidação o início da vida se dá no 6º dia após a concepção393.  

Saliente-se que, a priori, Silmara Chinelato e Almeida mostrava-se adepta da corrente 

nidatória, defendendo que a gravidez somente se iniciava após a nidação, muito embora, com 

o passar do tempo e diante dos avanços das novas técnicas de reprodução assistida, tal 

doutrinadora mudou seu posicionamento e passou a reconhecer como melhor doutrina a 

corrente concepcionista394. 

Raphael Mendonça Costa e Cildo Giolo Júnior relembram o fato de que a 

comercialização das chamadas “pílulas do dia seguinte” somente é admitida, no Brasil, porque 

o Código Penal brasileiro adotou a teoria da nidação, vez que tais pílulas agem no corpo 

feminino com a finalidade de evitar a fecundação ou ainda, caso esta já tenha ocorrido, para 

impedir que o produto da concepção se fixe na parede do útero395.  

Dessa forma, enfatize-se, por fim, caber o ressalte de que a utilização da pílula do dia 

seguinte, nos tempos atuais, não se enquadra nas hipóteses tipificadas como crime de aborto no 

Código Penal brasileiro justamente pelo fato de tal código não ter considerado que o início da 

vida ocorre no momento da concepção. 

 
392 VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 35. 
393 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 214. 
394 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 6-15. 
395 COSTA, Raphael Mendonça; GIOLO JÚNIOR, Cildo. Teorias jurídicas acerca do início da vida humana. 
Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, Franca, v. 10, n. 2, p. 297-327, dez. 2015. Disponível 
em: https://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/291/266. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 307. 
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3.3.2.3 Teoria do início da atividade neurológica 

 

Além das duas teorias mencionadas, também recebe bastante atenção da doutrina a 

corrente que defende ser o início da atividade neurológica o parâmetro correto para que se 

aponte, de forma objetiva, o marco inicial da vida humana biológica. 

Liliane Lopes de Andrade dispõe que, para a visão neurológica, o mesmo critério 

admitido para a definição do momento da morte é também considerado para a definição do 

momento inicial da vida, nos termos em que se a vida termina quando cessa a atividade elétrica 

do cérebro, seu início estaria ligado ao momento em que o feto começa a apresentar atividade 

cerebral396. 

Defensor do critério neurológico, o Ministro Luís Roberto Barroso entende que o início 

da vida humana se dá quando o sistema nervoso se forma, ou pelo menos, quando ele começa 

a se formar, fato que, segundo ele, ocorre por volta do décimo quarto dia após a fecundação 

com a formação da chamada placa neural397. 

Cabe apontar que se mostra plausível a crítica que se faz a esta teoria no que concerne à 

divergência encontrada na ciência a respeito da definição do momento exato em que se daria o 

início da atividade elétrica cerebral. 

Neste sentido, Wilson Paloschi Spiandorello observa que ao passo que para alguns 

cientistas o início da atividade elétrica do cérebro se dá já com 14 dias de gestação – quando o 

tecido neural começa a surgir – para outros estudiosos este marco inicial pode variar desde o 

fim do primeiro trimestre da gravidez até o fim da 16ª semana de gestação, quando o cérebro 

já está esboçado anatomicamente398. 

Ora, se nem mesmo a ciência se mostra pacífica quanto ao momento exato em que se 

dariam as primeiras atividades elétricas do cérebro, de pronto cabe dizer que não mostra 

qualquer confiabilidade um critério que considere o início da atividade neurológica para a 

definição do marco inicial da vida. 

 
396 ANDRADE, Liliane Lopes. A determinação do início da vida: ciência versus direitos. Tempus - Actas de 
Saúde Coletiva, Brasília, v. 7, n. 1, p. 115-131, 2013. Disponível em: 
http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/1279/1116. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 120. 
397 BARROSO, Luís Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células tronco: dois temas acerca 
da vida e da dignidade na Constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 241, p. 93-120, 
jul./set. 2005. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43329/44670. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 109. 
398 SPIANDORELLO, Wilson Paloschi. Cenário de desenvolvimento da vida humana e reflexões sobre o aborto. 
Revista Bioética, Brasília, v. 20, n. 3, p. 425-435, 2012. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/762/815. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
426. 
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Além desse fato, Palazzani, por sua vez, discorda da adoção de um critério que tenha 

como base o momento da morte para a definição do marco inicial da vida, vez que, a seu ver, 

ao passo que a morte cerebral é a cessação permanente, patológica e irreversível da atividade 

cerebral, o início desta atividade na embriogênese caracteriza-se pelo aumento constante, 

contínuo e progressivo de uma inter-relação intensa entre células, tecidos e órgãos399. 

Dessa forma, percebe-se que a autora considera a formação do sistema nervoso e a morte 

encefálica situações absolutamente diversas do ponto de vista do desenvolvimento humano, 

fato que impossibilitaria a adoção do critério da atividade cerebral, que define o momento da 

morte, como o parâmetro também para a definição do início da vida. 

Diante do exposto, convém agora que se apresente uma breve síntese das teorias 

apresentadas e, logo em seguida, uma reflexão sobre a forma pela qual a opção por quaisquer 

dessas teorias pode influenciar na aplicação das teorias do início da personalidade jurídica. 

 

3.3.3 Síntese das teorias apresentadas 

 

Em resumo, convém relembrar que três teorias se destacam no direito brasileiro quando 

o assunto é o início da personalidade jurídica: a Teoria Natalista, a Teoria da Personalidade 

Condicional e a Teoria Concepcionista. 

A Teoria Natalista adota o nascimento com vida como critério para a definição do início 

da personalidade jurídica; a Teoria da Personalidade Condicional defende que a personalidade 

começa com a concepção, mas exige como condicionante o nascimento com vida; e por fim, a 

Teoria Concepcionista considera que o início da personalidade jurídica se dá a partir da 

concepção, sem a exigência de nenhum outro requisito adicional. 

Em relação às teorias que tratam sobre qual seria o marco inicial da vida humana, também 

são três as teorias que têm ocupado maior espaço na doutrina brasileira: a Teoria da Concepção, 

a Teoria da Nidação, e a Teoria do Início da Atividade Neurológica, nas quais os critérios 

adotados como requisitos iniciais para que se considere iniciada a vida são, respectivamente, os 

momentos da fecundação (Teoria da Concepção); da fixação do produto da fecundação no útero 

materno (Teoria da Nidação); e do surgimento das primeiras atividades neuronais do feto 

(Teoria do Início da Atividade Neurológica). 

 

 
399 PALAZZANI, Laura. Os significados do conceito filosófico de pessoa e suas implicações no debate atual sobre 
o estatuto do embrião humano. In: CORREA, Juan de Dios Vial; SGRECCIA, Elio (org.). Identidade e estatuto 
do embrião humano. Belém: Edusc, 2007. p. 106. 
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3.4 A INTER-RELAÇÃO ENTRE AS TEORIAS DO INÍCIO DA VIDA E DO INÍCIO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

  

Fato é que os conceitos de pessoa, de personalidade jurídica e de vida encontram-se 

necessariamente entrelaçados em meio a uma interdisciplinaridade que abrange várias ciências, 

dentre as quais a medicina, a biogenética, a filosofia e o direito. 

Isto posto, Lília Nunes dos Santos conclui que o direito, enquanto ciência em constante 

transformação, deve acompanhar o processo de evolução do conhecimento acerca da origem e 

da natureza do ser humano400. 

Dessa forma, no que concerne à ciência jurídica, convém apontar que a opção por 

quaisquer das teorias sobre o início da vida mencionadas tem o poder de influenciar diretamente 

no alcance dos conceitos de nascituro, de personalidade jurídica e de pessoa, e, por 

consequência, também no alcance da proteção jurídica concedida ao nascituro pelo artigo 2º do 

atual código civil brasileiro.  

Isto posto, convém observar que, sendo o nascituro, consoante visto anteriormente, 

entendido como o ser humano já concebido, que está no ventre materno aguardando para nascer, 

pode-se dizer que, no caso de ser adotada qualquer teoria ou parâmetro sobre o início da vida 

biológica diferente da perspectiva concepcionista, o embrião que se encontrar em período de 

desenvolvimento anterior ao marco temporal que venha a ser estabelecido, poderá não ter 

garantida, de forma integral, a proteção que atualmente é destinada ao nascituro pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A título de exemplo, se, no futuro, o STF vier a estabelecer que a vida não merece 

proteção jurídica antes de 12 semanas de gestação – ou de qualquer outro período diferente da 

concepção – o embrião, antes de atingir a idade gestacional capaz de lhe garantir o direito à 

vida, tecnicamente não estaria enquadrado na figura do nascituro por não se encaixar no perfil 

“do ser que, no ventre materno, está aguardando para nascer”, posto que somente aguarda 

para nascer o embrião cuja vida já tiver sido reconhecida, pelo que, dessa forma, não se lhe 

destinaria, pelo menos de modo integral, a proteção que hoje é garantida ao nascituro, desde a 

concepção, por força do art. 2º do Código Civil.  

Além disso, também se mostraria totalmente incompatível até mesmo a possibilidade de 

se cogitar a atribuição da personalidade jurídica desde a concepção, tal como ainda defende 

parte da doutrina pátria. 

 
400 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 210. 
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De outro modo, é correto dizer que em se optando pela teoria concepcionista do início da 

vida, já se poderia pelo menos pleitear – caso também se adote, de forma concomitante, a teoria 

concepcionista do início da personalidade jurídica – a atribuição da personalidade jurídica ao 

nascituro desde a concepção. 

Para além dos exemplos teóricos dispostos acima, observe-se que questões reais têm sido 

atingidas pelo inter-relacionamento entre as teorias do início da vida e do início da 

personalidade jurídica, tal como a temática que traz à tona o debate de serem ou não os embriões 

in vitro enquadrados na figura do nascituro.  

Afinal, seriam estes embriões titulares de todos os direitos da personalidade, possuindo 

até mesmo um direito de nascer em decorrência de um possível direito à vida que lhe venha a 

ser garantido? 

Sem a pretensão de se adiantar um tema que será abordado nos tópicos 4.1.3 e 4.3 desta 

pesquisa, convém, neste momento, apenas pontuar que a depender da escolha das teorias 

estudadas, pode, ou não, ser garantida ao embrião in vitro a proteção jurídica destinada ao 

nascituro desde a concepção, ou pelo menos parte desta proteção. 

Por fim, merece ressalte uma reflexão no sentido de que se percebe que o atual estágio 

tecnológico das ciências biomédicas não permite ainda afirmar, com segurança e de forma 

objetiva, em qual momento exato se dá o marco inicial da vida biológica.  

Ora, se nem mesmo as ciências biomédicas conseguem provar qual é o momento exato 

do início da vida biológica, será que a ciência jurídica, por si só, mostra-se apta a definir a partir 

de que momento um ser humano deve ter garantido o direito à vida? 

Diante da dúvida ainda não respondida pela biomedicina, não seria mais prudente ao 

direito, pelo menos até que se tenha uma prova confiável sobre o início da vida, direcionar-se 

no sentido de um eventual “excesso de proteção” aos zigotos/embriões/fetos, garantindo a estes 

a qualidade de nascituro, em vez de apontar-se na direção de uma possível omissão da proteção 

dos mesmos?  

Isto posto, após introduzidos os conceitos de nascituro e de embrião, e realizadas as 

reflexões a respeito das ideias de vida biológica, de personalidade jurídica e de pessoa natural, 

dedica-se, a partir de agora, uma atenção mais específica no que concerne à relação entre 

nascituro e personalidade jurídica na realidade brasileira, para que se possa, ao final, tomar-se 

posição a respeito do momento do reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro aos 

olhos do direito brasileiro.  
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4 A PROTEÇÃO JURÍDICA DO NASCITURO NO DIREITO BRASILEIRO: 

PERSONALIDADE JURÍDICA, DIREITOS DA PERSONALIDADE E OUTROS 

DIREITOS 

 

Após a análise das teorias que versam sobre o início da personalidade jurídica e sobre o 

início da vida, e, também, dadas as observações a respeito da personalidade jurídica no direito 

romano, berço do direito civil brasileiro, passa-se, a partir de agora, ao estudo da proteção 

jurídica do nascituro concedida pelo ordenamento jurídico do Brasil. 

Inicia-se o estudo pela evolução histórica do reconhecimento da personalidade jurídica 

do nascituro em nosso direito, partindo das legislações aplicadas no Brasil colonial, passando 

pelas contribuições de Teixeira de Freitas e do Código Civil de 1916, e chegando à Constituição 

Federal de 1988 e ao Código Civil de 2002. 

Vencida essa primeira parte, passa-se ao estudo da proteção jurídica do nascituro no atual 

direito brasileiro, com ênfase nos direitos que lhe são reconhecidos, tais como os direitos da 

personalidade e outros importantes direitos não personalíssimos. 

Por fim, tendo em vista todo o exposto sobre a personalidade jurídica e o nascituro nos 

capítulos 2 e 3 deste trabalho, demonstraremos nosso posicionamento concernente ao 

reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro no Brasil atualmente, e disporemos, 

ainda, sobre a possibilidade de titularização de direitos pelo nascituro em nossa realidade 

jurídica.  

 

4.1 O NASCITURO E A PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIRO: DAS 

ORDENAÇÕES FILIPINAS AO ORDENAMENTO JURÍDICO ATUAL  

 

Passa-se, a partir de agora, à análise da evolução histórica da personalidade jurídica do 

nascituro no território brasileiro ao longo dos séculos, tomando-se, como marco inicial, a 

aplicação das Ordenações Filipinas que vigoraram no Brasil durante os séculos XVII e XIX. 

 

4.1.1 A personalidade jurídica do nascituro nas Ordenações Filipinas  

 

No período anterior à entrada em vigor do primeiro código civil brasileiro, o Código Civil 

de 1916, o direito civil brasileiro era disciplinado por legislações esparsas provenientes da 

Coroa Portuguesa. 
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Conforme ensina Moreira Alves, antes mesmo da primeira Constituição Imperial – que 

determinava expressamente em seu texto a feitura de um código civil e de outro penal 

destinados à jurisdição brasileira – fora determinado por lei, datada de 20 de outubro de 1823, 

que enquanto não fosse organizado novo código continuariam “[...] em vigor no país as 

ordenações, leis e decretos promulgados pelos reis de Portugal até 25 de abril de 1821 [...]”401. 

Quando o assunto é o tratamento jurídico concedido ao nascituro em tais leis, cabe 

ressaltar o que as Ordenações Filipinas – que vigoraram no Brasil desde o período colonial até 

parte do período republicano – não trataram explicitamente da personalidade jurídica do 

nascituro, embora em seu Livro II, Título LV, assim dispunham no concernente ao assunto da 

pessoa natural: 

  

Para que cessem as duvidas, que podem suceder sobre quaes pessoas devam ser 
havidas por naturaes destes Reinos de Portugal e Senhorios delles, para effeito de 
gozarem dos privilégios, graças, mercês, e liberdades concedidas aos naturaes delles 
ordenamos e mandamos, que as pessoas, que não nascerem nestes Reinos e Senhorios 
delles, não sejam havidas, por naturaes delles, postoque nelles morem e residam, e 
casem com mulheres naturaes delles, e neles vivam continuadamente, e tenham seu 
domicilio e bens.402 
 

Sérgio Abdalla Semião, ao interpretar o trecho acima, conclui que para que alguém tivesse 

direitos, no Reino de Portugal, seria necessário o nascimento com vida, mesmo a doutrina 

daquela época tendendo a equiparar os nascituros com os filhos já nascidos nas hipóteses de 

direito sucessório em que um pai viesse a morrer deixando filhos403. 

Observe-se também que no Livro IV, Título LXXXII, parágrafo 5º das mesmas 

Ordenações, havia disposição que previa a nulidade do testamento, mesmo em relação aos 

legados, se depois dele sobreviesse ao testador um filho legítimo404, in verbis: 

 

Outrosi, se o pai, ou a mãi, ao tempo do testamento não tinha filho legítimo, e depois 
lhe sobreveio, ou o tinha, e não era disso sabedor, e é vivo ao tempo da morte do pai, 
ou mãi, assi o testamento, como os legados nelle conteúdos são nenhuns e de nenhum 
vigor.405 

 
401 ALVES, José Carlos Moreira. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista 
Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 34, p. 141-151, jan./jul. 2008. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/34/revista34%20(10).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 141. 
402 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Codigo Philippino, ou, ordenações e leis do Reino de Portugal recopiladas 
por mandado d'El-Rey D. Philippe I: segundo livro das ordenações. 14 ed. Rio de Janeiro: Typographia do 
Instituto Philomathico, 1870. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 489. 
403 SEMIÃO. Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p. 61-62. 
404 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 178. 
405 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Codigo Philippino, ou, ordenações e leis do Reino de Portugal recopiladas 
por mandado d'El-Rey D. Philippe I: quarto livro das ordenações. 14 ed. Rio de Janeiro: Typographia do 
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Saliente-se ainda que no Livro III, Título XVIII, parágrafo 7º, as Ordenações Filipinas 

reconheceram a existência de direitos patrimoniais da gestante – em razão do nascituro que 

estivesse em seu ventre – quando disciplinaram sobre a possibilidade da proposição e do 

julgamento de ação movida por mulher grávida durante o período de recesso forense, in verbis: 

“E poderá ouvir e julgar sobre demanda que faça alguma mulher que ficasse prenhe, que 

mettam em posse de alguns bens, que lhe pertence por razão da criança, que tem no ventre.”406   

Isto posto, percebe-se que nas Ordenações Filipinas o tratamento jurídico concedido ao 

nascituro foi realizado de forma tímida, não trazendo, portanto, uma disposição específica a 

respeito da personalidade jurídica do mesmo. 

 

4.1.2 A personalidade jurídica do nascituro no direito civil brasileiro: de Teixeira de 

Freitas ao Código Civil de 1916 

 

Em meados do século XIX, por ocasião das reflexões produzidas por Teixeira de Freitas 

quando da produção da Consolidação das Leis Civis e do seu Esboço de Código Civil, observa-

se que a questão da personalidade jurídica do nascituro ganhou atenção mais aprofundada.  

No primeiro artigo da Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas aponta a seguinte 

redação: “As pessoas considerão-se como nascidas, apenas formadas no ventre materno; a Lei 

lhes-conserva seus direitos de successão para o tempo do nascimento.”407 

Nos comentários que tece a respeito de tal artigo, Teixeira de Freitas, destaca que 

deveriam ser conservados os direitos daqueles que ainda estivessem por nascer, no ventre 

materno, contanto que nascessem vivos, salientando ainda que a palavra “successão” deveria 

ser abolida da redação do artigo, tendo em vista existirem outros direitos garantidos aos 

nascituros, além dos sucessórios, tais como a posse em nome do ventre, a curadoria de pessoas 

por nascer e a possibilidade de reconhecimento daqueles que já tivessem sido concebidos e 

ainda estivessem por nascer408. 

Ainda na Consolidação, mas dessa vez dentre os comentários sobre o artigo segundo, que 

trata das provas do nascimento e da morte através das certidões de batismo e de óbito, Teixeira 

 
Instituto Philomathico, 1870. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 914-915. 
406 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Codigo Philippino, ou, ordenações e leis do Reino de Portugal recopiladas 
por mandado d'El-Rey D. Philippe I: terceiro livro das ordenações. 14 ed. Rio de Janeiro: Typographia do 
Instituto Philomathico, 1870. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 582 
407 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. Brasília: Senado Federal, 2003. v. 1. p. 1.  
408 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. Brasília: Senado Federal, 2003. v. 1. p. 1. 
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de Freitas explanou a respeito do reconhecimento de direito à alforria do nascituro que viesse a 

nascer de gestante escrava, conforme se observa no trecho a seguir: “A alforria póde sêr 

concedida á escravo, que ainda exista no ventre materno. Se a mãi dér á luz dois ou mais filhos, 

a liberdade reputa-se dada á todos, embora o testadôr só tenha feito menção de um—L. 14Cod. 

de fideicommiss libertat.”409   

Dessa forma, percebe-se que já na Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas 

identificou a possibilidade de o nascituro ser titular de direitos, posição que foi amadurecida 

em seu trabalho seguinte, o Esboço de Código Civil, resultante da sua contratação para a 

produção de um código civil brasileiro, que embora não tenha produzido o resultado fim para 

o qual foi destinado – por ter sido o respectivo contrato rescindido – em muito contribuiu para 

o desenvolvimento do direito civil brasileiro e latino-americano, sobretudo por ter servido de 

inspiração tanto para o direito civil brasileiro vindouro como para o então nascente Código 

Civil Argentino. 

De início, cabe relembrar que nos artigos 16 e 17 do Esboço, Teixeira de Freitas 

considerava pessoas todos os entes suscetíveis à aquisição de direitos, classificando-as em 

pessoas de existência visível, que seriam as pessoas físicas, e pessoas de existência tão somente 

ideal, que representariam as pessoas jurídicas410.  

No artigo 53 do mesmo Esboço, Teixeira de Freitas referiu-se aos nascituros pelo termo 

“pessoas por nascer”, conceituando-as como “[...] as que, não sendo ainda nascidas, acham-se, 

porém, já concebidas no ventre materno”411, enfatizando, em seus comentários sobre a redação 

de tal artigo, que tais pessoas poderiam ser consideradas existentes de fato por já viverem no 

ventre materno412. 

Seguindo o raciocínio do reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro, o 

Esboço, em seu art. 221, dispõe que “Desde a concepção no ventre materno começa a existência 

visível das pessoas, e antes de seu nascimento elas podem adquirir alguns direitos, como se já 

estivessem nascidas.”413 

Justificando a redação de tal artigo, Teixeira de Freitas argumentou não haver a 

possibilidade de existir um ente com aptidão para adquirir direitos sem que houvesse pessoa, 

 
409 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. Brasília: Senado Federal, 2003. v. 1. p. 2. 
410 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 17-19. 
411 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 54. 
412 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 54. 
413 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 134. 
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destacando, ainda, que o fato de se admitir a existência de curador aos nascituros  - prevista no 

artigo 54 do mesmo esboço – comprovaria que estes últimos “[...] já existem, e que são pessoas; 

pois o nada não se representa.”414 

Diante do exposto, pode-se concluir que, ao mesmo tempo em que condenava a 

possibilidade de haver qualquer ente com aptidão para adquirir direitos que não fosse pessoa, 

Teixeira de Freitas mostrou-se adepto da corrente concepcionista por considerar como pessoas 

aqueles que ainda estivessem por nascer, ou seja, os nascituros, aos quais reconhecia a 

qualidade de pessoa e a consequente atribuição da personalidade jurídica. 

Após a rescisão do contrato de Teixeira de Freitas que visava à produção de um novo 

código civil para o Brasil, outros projetos de código surgiram ao longo do tempo, dentre os 

quais os de Nabuco de Araújo, Felício dos Santos, Coelho Rodrigues e Clóvis Beviláqua, pelo 

que se pretende demonstrar, a partir de agora, como cada um deles tratou da questão da relação 

entre nascituro e personalidade jurídica. 

Silmara Chinelato e Almeida ensina que o Projeto de Código Civil de Nabuco de Araújo 

foi iniciado em 1873, e ainda que não tenha logrado êxito em virtude do falecimento do autor, 

tratou a respeito da relação entre nascituro e personalidade jurídica no momento em que dispôs, 

em seu artigo 11, que a capacidade geral para adquirir e exercer direitos seria inerente a todas 

as pessoas naturais, e considerou ainda, em seu artigo 19, como pessoas por nascer aquelas que 

já estivessem concebidas no ventre materno415. 

Além disso, conforme explica Sérgio Abdalla Semião, o projeto de Nabuco de Araújo 

enquadrou as pessoas por nascer dentre os absolutamente incapazes416, fato que reforça, mais 

uma vez, a ideia de que Nabuco de Araújo reconhecia, em seu projeto, a personalidade jurídica 

do nascituro. 

Após a morte de Nabuco de Araújo, o senador mineiro Joaquim Felício dos Santos obteve 

permissão do então Ministro da Justiça, Conselheiro Lafayette, para elaborar, gratuitamente, 

um novo projeto de código civil417. 

Os artigos 77 e 78 de tal projeto dispunham que as pessoas seriam as naturais ou as 

jurídicas, e que a capacidade geral para adquirir e exercer direitos civis seria inerente a todas 

as pessoas. Ademais, assim como ocorreu no projeto de Nabuco de Araújo, o projeto de 

 
414 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores – Serviço de Documentação, 1952. v. 1. p. 135. 
415 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 184. 
416 SEMIÃO. Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p. 62. 
417 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 184. 
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Joaquim Felício dos Santos também reforçou o posicionamento pela personalidade jurídica do 

nascituro ao lista-lo no capítulo das pessoas naturais, posto que, em seu art. 81, incluiu as 

pessoas por nascer em meio a incapazes tais como os menores, os alienados, os surdos-mudos, 

os ausentes, as mulheres casadas e os pródigos418.   

Rejeitado o projeto de Joaquim Felício, Coelho Rodrigues foi contratado para produzir 

um projeto de Código Civil em 12 de julho de 1890, e entregou tal trabalho em 23 de fevereiro 

de 1893419. 

Na temática concernente ao nascituro e a personalidade jurídica, Coelho Rodrigues trouxe 

inovações em relação aos projetos de Nabuco de Araújo e Joaquim Felício dos Santos, 

sobretudo, conforme dispõe Moreira Alves, por ter sido redigido quase que integralmente na 

Suíça sob forte inspiração recebida do Código Civil de Zurich420. 

A principal novidade consistia no acolhimento da exigência da forma humana como 

requisito complementar ao nascimento com vida, para que alguém pudesse ser considerado 

pessoa natural, pelo que o art. 2º de tal projeto dispunha, in verbis, que “Todo aquelle que nasce 

com vida e forma humana é considerado pessoa natural e capaz de direitos civis.”421 

Observe-se ainda o que o art. 3º apresentava em sua redação que “A capacidade civil da 

pessoa natural começa do seu nascimento; mas desde a concepção do feto humano, a lei 

considera existindo para conservar-lhe os diretos que há de adquirir, si nascer vivo.”422 

Por fim, convém também demonstrar que o art. 4º de tal projeto determinava que 

“Considera-se nascido vivo todo aquelle que foi expulso ou extrahido do ventre materno e 

respirou o ar atmospherico.”423 

Saliente-se que as ideias de Coelho Rodrigues vão de encontro às ideias concepcionistas 

até então apresentadas nos projetos de códigos anteriores, vez que se observa, nos dispositivos 

elaborados pelo autor, a exigência do nascimento com vida e da presença forma humana para a 

atribuição da condição de pessoa. 

 
418 SANTOS, Joaquim Felício dos. Projecto de código civil da República dos Estados Unidos do Brazil. Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 11-12. 
419 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 186. 
420 ALVES, José Carlos Moreira. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88. p. 185-238. 1993. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v88i0p185-238. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 209. 
421 RODRIGUES, Antônio Coelho. Projecto do código civil brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893. 
p. 3. 
422 RODRIGUES, Antônio Coelho. Projecto do código civil brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893. 
p. 3. 
423 RODRIGUES, Antônio Coelho. Projecto do código civil brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893. 
p. 3. 
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O Projeto de Coelho Rodrigues foi rejeitado em 1895 por uma comissão designada pelo 

governo, e em 1899, foi convidado o cearense Clóvis Beviláqua para assumir o posto de 

codificador brasileiro, sendo sob seus esforços que finalmente emergiu o primeiro código civil 

brasileiro, o Código Civil de 1916424. 

No que se refere à questão do nascituro e da personalidade jurídica, Beviláqua reconhecia 

a existência de duas escolas de pensamento a respeito do início da existência da personalidade 

civil: 

 

Em relação ao inicio da existencía da personalidade civil ha duas escolas. Uma faz 
começar a personalidade civil com o nascimento, reservando para o nascituro, 
entretanto, uma espectativa de direito. Seguiram-n'a o Codigo Civil Portuguez, art. 6, 
Chileno, art. 74, do Cantão de Zurich, art. 9, Mexicano, art. 11, Hespanhol, art. 29, 
Allemão, art. 1, e o Projecto do Dr, Coelho Rodrigues, art. 3. 
Outra faz coincidir a vida juridica com a vida physica, dando-lhe por extremos a 
concepção e a morte. Por ella se decidiram os Codigos Civil da Austria, art. 22, 
Argentino, arts. 63 e 70, Bernez, art. 10, de Lucerna, art. 10, de Soleure, art. 13, da 
Argovia, art. 21 de Friburgo, art. 12, de Valais, art. 9, o Esboço, arts. 35 e 221 o 
Projecto Felicío dos Santos, art. 142, e o Projecto Nabuco, arts. 15 e 19.425 
 

Em primeiro momento, observa-se que Beviláqua adotou concordância de que o nascituro 

deveria ser considerado pessoa, posto que afirmou, em suas justificativas sobre o assunto, que 

“Realmente, si o nascituro é considerado sujeito de direitos, si a lei civil lhe confere um curador, 

si a lei criminal o protege comminando penas contra a provocação do aborto, a logica exige que 

se lhe reconheça o caracter de pessoa [...].”426 

Convém relembrar que, particularmente, Clóvis Beviláqua mostrou-se adepto da Teoria 

da Personalidade Condicional – já estudada em tópico anterior – vez que, na redação primitiva 

dos artigos 3º e 4º de seu projeto de código civil, Beviláqua dispôs, no art. 3º, que a 

personalidade civil do ser humano começaria com a concepção, sob a condição do nascimento 

com vida; e, no art. 4º, que o nascituro estaria enquadrado dentre as hipóteses da incapacidade 

absoluta para o exercício de atos da vida civil por si só427.  

 
424 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
81. 
425 BEVILÁQUA, Clovis. Código Civil Brasileiro: Trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1917. v. 1. p. 35-36. 
426 BEVILÁQUA, Clóvis. Em defeza do projeto de Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1906. p. 58-59. 
427 BEVILÁQUA, Clovis. Código Civil Brasileiro: Trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1917. v. 1. p. 97-98. 
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Assim, ainda que condicionasse a personalidade ao nascimento com vida, Beviláqua 

reconheceu seu início na concepção, tanto é que considerou o nascituro como absolutamente 

incapaz, figura esta que, mesmo não podendo exercer por si só os atos da vida civil, mantinha 

consigo a personalidade jurídica. 

Ocorre que, com o passar dos anos, o Projeto de Clóvis Beviláqua foi sofrendo 

transformações advindas das análises de uma comissão revisora – composta, dentre outros 

nomes, por Olegário Herculano de D’Aquino e Castro, Joaquim da Costa Barradas, 

Amphiloquio Freire de Carvalho, Lacerda de Almeida e Bulhões de Carvalho428 – que ao fim 

dos trabalhos, envolvida por influências germânicas, sobretudo pela doutrina do novo código 

civil alemão que emergia naquele momento histórico, privilegiou a teoria natalista por ser 

menos problemática do que a concepcionista429. 

Dessa forma, embora Clóvis Beviláqua tenha se mostrado inicialmente favorável a uma 

ideia concepcionista da personalidade jurídica, fato é que o Código Civil de 1916, após as 

diversas alterações aplicadas ao seu projeto original, adotou posição diferente, dispondo, pois, 

literalmente, em seu art. 4º, que “A personalidade civil do homem começa do nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro.”430 

Assim, conforme se observa numa interpretação literal da redação final do Código de 

1916, a Teoria Natalista se sobrepôs ao concepcionismo, e, desse modo, na temática da 

aquisição da personalidade jurídica, o nascimento com vida passou a ser o marco inicial do 

surgimento da personalidade jurídica para o direito civil brasileiro. 

Humberto João Carneiro filho aduz que claramente o primeiro código civil brasileiro 

assumiu tendência germânica e, no bojo dessa tradição, recepcionou a norma contida no Código 

Civil Alemão (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch) no sentido de reconhecer que a capacidade 

legal do ser humano deveria ser iniciada com a consumação do nascimento (art. 1º do BGB), 

entretanto, sem deixar de considerar determinados interesses do nascituro, muito embora essa 

opção pela não personificação do nascituro não estivesse presente no projeto primitivo de 

Beviláqua, e tenha vindo à tona apenas no âmbito da comissão legislativa revisora que concedeu 

 
428 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 188. 
429 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
84. 
430 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: 
Presidência da República, [1916]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-
1-janeiro-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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espaço às influências do ficcionismo savignyniano e, em parte, às ideias do Projeto de Coelho 

Rodrigues431. 

Quanto ao Projeto de Coelho Rodrigues, percebe-se que apesar de suas influências pela 

não personificação do nascituro terem sido levadas em consideração, não fora recepcionada, 

pelo novo código, a sua intenção de adotar os requisitos da viabilidade e da forma humana 

como critérios para aquisição da personalidade jurídica. 

Isto posto, mesmo que a intenção do Código Civil de 1916 de não atribuir a personalidade 

jurídica ao nascituro possa ser percebida também no fato de que no seu art. 5º os nascituros não 

apareceram listados no rol dos absolutamente incapazes432, tal como ocorria nos projetos de 

código civil precedentes ao código nascente, observa-se que o Código garantiu vários direitos 

ao nascituro, destacando-se, dentre os quais, o direito à curatela, previsto em seu art. 462433, e 

o direito de adquirir bens por testamento, disposto em seus artigos 1.717 e 1.718434. 

Enfatize-se, contudo, que ainda que a legislação brasileira tenha estabelecido 

expressamente o nascimento com vida como marco inicial da personalidade jurídica, a corrente 

concepcionista conseguiu manter suas ideias em destaque ao longo do tempo – até mesmo após 

o surgimento do Código Civil de 2002 – conforme se verá a seguir. 

 

4.1.3 A personalidade jurídica do nascituro no Código Civil de 2002 e a questão do 

embrião in vitro 

 

Passados quase noventa anos de vigência do Código Civil de 1916, o Brasil passou por 

uma ampla remodelação de sua legislação civil com o advento da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, que instituiu o atual Código Civil do país435. 

 
431 CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade do nascituro 
perante a ordem jurídica brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Recife, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10198/1/TEXTO%20FINAL.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
85-86. 
432 “Art. 5º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de 16 
(dezesseis) anos; II - os loucos de todo o gênero; III - os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; 
IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz.” 
433 “Art. 462. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer, estando a mulher gravida, e não tendo o pátrio poder.” 
434 “Art. 1.717. Podem adquirir por testamento as pessoas existentes ao tempo da morte do testador, que não forem 
por este Código declaradas incapazes. Art. 1.718. São absolutamente incapazes de adquirir por testamento os 
indivíduos não concebidos até à morte do testador, salvo se a disposição deste se referir à prole eventual de pessoas 
por ele designadas e existentes ao abrir-se a sucessão.” 
435 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2002]. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 22 
nov. 2020. 
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No concernente à personalidade jurídica, cabe ressaltar, de início, que o Código Civil de 

2002, em seu artigo 1º, determina que “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil”; e, ao mesmo tempo, dispõe também, em seu artigo 2º, que “A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 

do nascituro.”  

Observe-se que a redação disposta no artigo 2º do Código Civil de 2002 é praticamente 

a mesma redação trazida pelo artigo 4º do Código Civil de 1916, que, in verbis, dispunha que 

“A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde 

a concepção os direitos do nascituro.”436 Pelo que se vê, a única modificação relevante consiste 

na substituição do termo “homem” pelo termo “pessoa”.  

Flávio Tartuce entende que embora a substituição dos termos ‘homem’ por ‘pessoa’ tenha 

representado, além de uma conquista do movimento feminista na busca pela igualdade de 

gênero, uma forma de adaptar a redação do referido artigo 2º ao disposto no artigo 1º, inciso III 

da Constituição Federal437 – que também utiliza o termo pessoa – tanto o artigo 4º do código 

de 1916 como o artigo 2º do Código de 2002 exprimem, em essência, ideia idêntica, tendo este 

último insistido na problemática da utilização das expressões ‘nascimento’ e ‘concepção’, o 

que tende, ainda hoje, a gerar dúvidas quanto à questão da personalidade jurídica do 

nascituro438. 

Isto posto, o Ministro do STJ, Luis Felipe Salomão, por ocasião de seu voto no Recurso 

Especial n. 1.415.727 – SC (2013/0360491-3) – que reconheceu a cobrança de seguro DPVAT 

como forma de indenização por morte de nascituro devido a aborto ocasionado por acidente 

automobilístico – enfatiza a controvérsia que paira sobre a redação do artigo 2º do Código Civil 

de 2002, aponta que:  

 

Em linhas gerais, as correntes doutrinárias que negam ao nascituro a titularidade de 
direitos potencializam a primeira parte do citado preceito legal, no sentido de que a 
personalidade civil da pessoa só se inicia no nascimento com vida. Por outro ângulo 
de análise, as teses que elastecem os direitos do nascituro enfatizam a parte final do 

 
436 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: 
Presidência da República, [1916]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-
1-janeiro-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
437 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da 
pessoa humana.” 
438 TARTUCE, Flávio. A situação jurídica do nascituro: uma página a ser virada no direito brasileiro. Revista 
Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 33, p. 155-177, 2007. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/33/revista33%20(2).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 158. 
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dispositivo, a qual faz referência a direitos que são postos a salvo desde a 
concepção.439 
 

Lília Nunes dos Santos segue o mesmo raciocínio ao afirmar que, ao mesmo tempo em 

que vincula o início da personalidade jurídica ao nascimento com vida, o artigo 2º do atual 

Código Civil brasileiro atribui, de maneira contraditória, direitos ao nascituro, reconhecendo-o 

como sujeito de direitos, o que ensejou o surgimento de interpretações diversas dentre as quais 

se destacam as teorias Natalista, Concepcionista e da Personalidade Condicional440, todas já 

analisadas no capítulo anterior.  

Silmara Chinelato e Almeida, que outrora já se mostrava defensora da ideia de que a 

redação do artigo 4º do Código Civil de 1916 teria caráter concepcionista, e não natalista441, 

interpreta neste mesmo sentido o artigo 2º do Código Civil de 2002, considerando, inclusive, 

que o fato de que no momento em que tal artigo optou pelo vocábulo “pessoa”, em substituição 

à palavra “homem”, acabou também por se harmonizar com o disposto no artigo 4º, 1, do 

Capítulo II da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa 

Rica) – que afirma que “Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve 

ser protegido pela lei e, em geral, desde a concepção” – e assim sendo, o nascituro deve ter 

reconhecida sua personalidade jurídica desde o momento da concepção442. 

A despeito da literalidade do artigo 2º do Código Civil – que condiciona a aquisição de 

personalidade jurídica ao nascimento – o Ministro Luis Felipe Salomão entende que o 

ordenamento jurídico pátrio emite sinalização no sentido de que não há indissolúvel vinculação 

 
439 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 8. 
440 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 239-240. 
441 “A despeito da redação aparentemente contraditória do art. 4º do Código Civil [refere-se ao CC/1916], que, 
estabelecendo o início da personalidade civil do nascimento com vida, concede direitos e não expectativas de 
direitos ao nascituro, é possível conciliá-lo consigo mesmo e com todo o sistema agasalhado pelo Código, que 
reconhece direitos e estados ao concebido desde a concepção – nem sempre dependentes do nascimento com vida 
–, em harmonia com os diplomas legais de outros ramos do Direito. Utilizando-nos dos métodos lógico e 
sistemático de interpretação, entendemos que o art. 4º em tela consagra a teoria concepcionista e não a natalista. 
O nascituro é pessoa desde a concepção.” (ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São 
Paulo: Saraiva, 2000. p. 349). 
442 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p.335. 
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entre o conceito de pessoa e o nascimento com vida, e nem entre personalidade jurídica e 

titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada da lei443. 

Dentre seus argumentos, o jurista aponta que a redação do artigo 2º, ao dispor que “a 

personalidade civil da pessoa começa com o nascimento”, abraça a premissa de que os 

conceitos de personalidade civil e pessoa não caminham umbilicalmente juntos, visto que é 

somente em um determinado momento da existência da pessoa que se inicia sua personalidade 

jurídica, pelo que se conclui que, se não se pode falar em personalidade jurídica antes do 

nascimento, é possível sim, segundo o rigor da literalidade do preceito legal, falar-se em pessoa, 

pois não haveria sentido lógico algum na fórmula “a personalidade civil da pessoa começa”, se 

ambas, personalidade civil e pessoa, tivessem como começo o mesmo acontecimento444. 

Ademais, para fortalecer seu raciocínio, o Ministro Luis Felipe Salomão aduz que quando 

a lei pretendeu estabelecer a existência da pessoa, assim o fez de forma expressa, como no caso 

dos artigos 6º445 e 45, caput446 do Código Civil – que respectivamente dispõem sobre o término 

da existência da pessoa natural pelo acontecimento da morte, e sobre o início da existência da 

pessoa jurídica de direito privado por meio da inscrição do ato constitutivo no respectivo 

registro – fato que torna eloquente o silêncio da lei a respeito da existência da pessoa natural, a 

qual, se por um lado não há afirmação expressa de quando esta se inicia, por outro lado não se 

pode considerar como iniciada tão somente a partir do nascimento com vida, tal como disposto 

no artigo 2º447. 

 
443 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 8-9. 
444 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 9. 
445 “Art. 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos 
em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.” 
446 “Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 
no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-
se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.” 
447 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
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Por fim, o Ministro Luis Felipe Salomão chega à conclusão de que a existência da pessoa 

natural tem início antes do nascimento, e assim, por força do disposto no artigo 1º do Código 

Civil brasileiro – no qual se considera que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil” – e dos diversos direitos que a legislação lhe garante, o nascituro deve mesmo ser 

considerado pessoa, mostrando-se demasiadamente frágeis, inclusive, os argumentos que 

apontam no sentido de o nascituro não deve ser considerado pessoa pelo fato de que nem todos 

os direitos podem por ele ser exercidos, haja vista que nem todas as pessoas exercem de forma 

plena todos os direitos, como é o caso dos incapazes e presos448. 

Observe-se que ainda que demonstrem extrema coerência os argumentos do Ministro 

Luis Felipe Salomão, há de se observar que a Teoria Natalista ainda exerce grande influência 

na jurisprudência brasileira, motivo pelo qual Flávio Tartuce aponta nomes de peso como Sílvio 

Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira, San Tiago Dantas e Sílvio de Salvo Venosa como 

adeptos dessa corrente defensora de uma interpretação literal e simplificada da lei, que impede 

o reconhecimento do nascituro como pessoa449. 

Ocorre que, diante da aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como 

parâmetro de uma interpretação sistemática dos diversos dispositivos legais, a corrente 

concepcionista cada vez mais tem se mostrado presente na doutrina e na jurisprudência 

brasileira dos tempos atuais, tal como se observa, por exemplo, na mencionada tese defendida 

pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial n. 1.415.727 – SC 

(2013/0360491-3), que reconheceu que o ordenamento jurídico acentua a condição de pessoa 

do nascituro450. 

 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 9. 
448 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 9-11. 
449 TARTUCE, Flávio. A situação jurídica do nascituro: uma página a ser virada no direito brasileiro. Revista 
Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 33, p. 155-177, 2007. Disponível em: 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/33/revista33%20(2).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 161. 
450 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: 
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Neste sentido, Lília Nunes dos Santos afirma que embora ainda prevaleça o entendimento 

majoritário em que ao atual direito civil brasileiro se aplica Teoria Natalista, parte importante 

da jurisprudência brasileira contemporânea tem adotado uma postura voltada ao 

reconhecimento da teoria concepcionista, sobretudo no que se refere ao reconhecimento dos 

direitos da personalidade do nascituro451. 

Em raciocínio semelhante, o Ministro Luis Felipe Salomão entende que o ordenamento 

jurídico como um todo – e não só o Código Civil de 2002 – encontra-se mais alinhado à teoria 

concepcionista para a construção da situação jurídica do nascituro, conclusão enfaticamente 

sufragada pela majoritária doutrina contemporânea ao Código Civil de 2002, na qual se 

destacam as figuras de Antônio Junqueira de Azevedo, Francisco Amaral, Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Giselda Hironaka e Silmara 

Chinelato e Almeida452.  

Diante do exposto, pode-se concluir que a redação do artigo 2º do Código Civil continua 

a ensejar posicionamentos divergentes a respeito do conceito de pessoa natural e do momento 

em que se inicia a personalidade jurídica. 

Além disso, outro ponto bastante importante que merece ressalte é fato de o atual Código 

Civil brasileiro não ter tratado de forma específica sobre a questão da garantia de direitos aos 

embriões resultantes de técnicas de reprodução assistida. Afinal, tais embriões podem ser 

considerados nascituros, e ensejam a mesma proteção jurídica que a estes é conferida pelo 

Código Civil, independentemente de qualquer das teorias sobre o início da personalidade 

jurídica que venha a ser adotada? 

Fato é que à época da aprovação da redação do art. 4º do Código Civil de 1916 ainda não 

se mostrava pautável a possibilidade de que um dia a fertilização de um óvulo por um 

espermatozoide pudesse vir a ser realizada em ambiente externo ao corpo de uma mulher, fato 

 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. 
451 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 258. 
452 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial nº 1.415.727 – SC (2013/0360491-3). 
Direito civil. Acidente automobilístico. Aborto. Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Procedência do 
pedido. Enquadramento jurídico do nascituro. Art. 2º do código civil de 2002. Exegese sistemática. Ordenamento 
jurídico que acentua a condição de pessoa do nascituro. Vida intrauterina. Perecimento. Indenização devida. Art. 
3º, inciso i, da lei n. 6.194/1974. Incidência. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1346306&num_
registro=201303604913&data=20140929&formato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 8-10. 
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que somente obteve o sucesso de gerar um novo ser humano, pela primeira vez, na Inglaterra 

no ano de 1978453, e no Brasil no ano de 1984454. 

Ademais, consoante dispõe Silmara Chinelato e Almeida, a omissão do Código Civil de 

1916 em relação à figura do embrião in vitro também se mostra compreensível no sentido de 

que naquela época tal código fora produzido ainda sob os ares do patrimonialismo, visto que a 

teoria da personalidade de Adriano De Cupis somente veio a ser difundida a partir da década 

de 1950455.  

Assim, merece crítica a omissão do Código Civil de 2002 quanto ao assunto, vez que este 

apenas entrou em vigor aproximadamente vinte anos após a primeira fertilização in vitro 

realizada no Brasil, e já imerso nos ideais do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e no 

contexto do constante aperfeiçoamento das técnicas de reprodução assistida.  

Isto posto, o já polêmico debate sobre a personalidade jurídica do nascituro restou 

ampliado no sentido de que a doutrina e a jurisprudência se viram obrigadas a discutir também 

se conceito de nascituro abrangeria ou não a nova figura do embrião in vitro, e se a este se 

atribuiria ou não a personalidade jurídica caso viesse a ser adotada a Teoria Concepcionista da 

Personalidade Jurídica. 

Se antes as grandes questões eram se o nascituro, aguardando para nascer dentro do ventre 

materno, teria direitos ou expectativas de direitos, ou ainda, se teria ou não personalidade 

jurídica, agora tais questões expandiram-se também para os tubos de ensaio e provetas 

laboratoriais. 

Sobre o assunto, Maria Berenice Dias aduz que em se tratando de fecundação in vitro, 

questiona-se se há a necessidade de o embrião ser implantado no útero materno para que se 

possa falar em nascituro456. 

Lília Nunes dos Santos salienta que “[...] a doutrina é uníssona quando define o nascituro 

como ser humano concebido que se encontra no ventre materno, havendo divergência, tão 

 
453 Conforme dispõe Estevão Gutierrez Brandão Pontes, “[...] em 1978, o mundo ficou pasmo quando dois 
cientistas ingleses anunciaram o nascimento de Louise Brown, a primeira criança cuja fecundação ocorreu por 
meios artificiais (em laboratório).” (PONTES, Estevão Gutierrez Brandão. Células-tronco, bebê de proveta e a 
lei: onde há vida - uma análise legal, jurisprudencial e parapsicológica. Curitiba: J.M. Livraria Jurídica e Editora, 
2011. p. 23). 
454 Anna Carolina Horstmann Amorim relembra que “Em 1984 o Brasil conhecia Anna Paula Caldeira, primeiro 
bebê de proveta a nascer em solo brasileiro.” (AMORIM, Anna Carolina Horstmann. “Nós já somos uma família, 
só faltam os filhos”: maternidade lésbica e novas tecnologias reprodutivas no brasil. 2013. Dissertação (Mestrado 
em Antropologia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106913/317908.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 15). 
455 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 152. 
456 DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 115. 
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somente, quanto à aplicabilidade deste conceito jurídico ao embrião pré-implantatório457, este 

definido por Silmara Chinelato e Almeida como o embrião enquanto in vitro ou crioconservado 

(em estado de congelamento)458. 

Em posição contrária, Caio Mário entende não haver polêmica alguma, posto que, 

sustentando-se na teoria natalista do início da personalidade jurídica, considera não caber 

qualquer indagação a respeito do mecanismo pelo qual se dê a concepção, fato que deixa 

cristalina a diferença entre os embriões in vitro e o nascituro, sendo este último somente o 

embrião que, implantado no útero, esteja apto a desenvolver-se ou maturar-se até o nascimento, 

diferentemente daqueles, que não têm essa capacidade459.  

Na verdade, tal questão ainda se encontra em uma zona cinzenta do direito, provocando 

apaixonados debates sobre a aplicação da tutela do nascituro também aos embriões laboratoriais 

ainda não implantados no corpo humano460.  

Por sua vez, Giselda Maria Novaes Hironaka dispõe que o entendimento tradicional do 

conceito de nascituro como um ser concebido, porém ainda não nascido, foi ampliado e passou 

a abranger, além dos embriões resultantes apenas da concepção in vivo, isto é, ocorrida 

diretamente no corpo da gestante, também os embriões resultantes de processos de fertilização 

in vitro461. 

De modo oposto, César Fiuza discorda da ideia de que o embrião não implantado no útero, 

ou seja, o embrião in vitro, possa ser considerado nascituro, vez que, segundo ele, embora seja 

possível afirmar que neste caso há vida humana, tal embrião não se enquadraria na condição de 

um feto que estaria para nascer, tal como se espera de um ser na condição de nascituro462. 

Outra perspectiva sobre o assunto pode ser encontrada no pensamento de Heloisa Helena 

Barboza, que tanto discorda da ideia do enquadramento do embrião in vitro como nascituro, 

quanto se opõe à possibilidade que este tipo de embrião seja considerado apenas como objeto 

de direito, ou seja, coisa. Para a autora, o embrião in vitro, embora não seja nem nascituro nem 

 
457 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 235. 
458 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. A pessoa natural na quarta era dos direitos: o nascituro e o embrião pré-
implantatório. Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 32. p. 79-129, jan./jun. 2007. 
Disponível em: http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/32/revista32%20(7).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
84. 
459 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 1. p. 
188. 
460 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e lindb. 15. ed. 
Salvador: Juspodvm, 2017. p. 327-328. 
461 HIRONAKA, Giselda Maria Novaes. As inovações biotecnológicas e o direito das sucessões. In: TEPEDINO, 
Gustavo (org.). Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 318. 
462 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 156. 
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coisa, deve ser reconhecido como ser humano, mesmo que não se encontre ainda investido na 

capacidade jurídica463.   

Silmara Chinelato e Almeida deixa claro que em um primeiro momento, à época da escrita 

de sua tese de doutorado, no ano de 1983, entendia que somente se poderia falar em nascituro 

se necessariamente houvesse gravidez, esta que, para a autora, iniciava-se com a implantação 

do embrião no corpo materno, independentemente do mecanismo pelo qual se efetivasse a 

fecundação, se de forma natural, ou se por meio de técnicas de reprodução assistida464.  

A autora salienta que os avanços das técnicas de reprodução humana levaram-na a uma 

mudança de posicionamento que a fez abandonar a sua antiga opinião, não mais considerando 

a nidação e o binômio “ovo-mãe” fundamentais para a definição do conceito de nascituro465.  

Atualizando sua visão sobre o assunto, Silmara Chinelato e Almeida passou a admitir a 

utilização do termo “nascituro pré-implantatório para designar o embrião em estado pré-

implantatório, ainda que admita poder haver tratamento diferenciado no concernente à 

regulação dos direitos do nascituro produzido in vivo e os direitos do nascituro pré-

implantatório, muito embora este último também conserve a qualidade de ser humano apesar 

de existir a possibilidade de não ter garantidos os mesmos direitos que àquele são destinados466. 

Maria Helena Diniz, em sentido oposto ao mencionado, defende que ao embrião, mesmo 

in vitro, devem ser garantidos os direitos da personalidade constitucionalmente consagrados, 

tendo em vista que a tal embrião deve ser reconhecida a personalidade jurídica formal467, assim 

como ocorre com o embrião in vivo. 

A autora continua afirmando que, por possuir todos os atributos da espécie humana, o 

embrião, no útero ou fora dele, merece proteção de sua vida, integridade física e dignidade, 

sendo inadmissível qualquer investigação experimental que tenha o objetivo diverso à avaliação 

de sua viabilidade ou à detecção de doença hereditária ou à sua própria terapia468. 

Diante da importância do tema, adentrou no ordenamento jurídico brasileiro a Lei n. 

11.105, de 24 de março de 2005469, mais conhecida como Lei de Biossegurança, que dentre 

 
463 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da inseminação in vitro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993. p. 83. 
464 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p.11. 
465 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 162. 
466 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e dano pré-natal. Revista de Direito Comparado Luso-
Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 17, p. 297-328, jul./dez. 1999. Disponível em 
http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/17/revista17%20(25).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 303-305 
467 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo, Saraiva, 2014. p.150. 
468 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo, Saraiva, 2014. p. 611. 
469 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 
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outros assuntos, passou a disciplinar, em seu artigo 5º, a utilização, para fins de pesquisa e 

terapia, de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro, e não utilizados no respectivo procedimento. 

Ressalte-se que tal lei, em seu artigo 5º, caput e incisos, somente permite a utilização de 

embriões humanos para pesquisas e terapias nas seguintes hipóteses: i) nos casos em que o 

embrião seja considerado inviável – neste caso definido por Maria Helena Diniz como aquele 

em que “[...] conforme as normas do Ministério da Saúde, teve seu desenvolvimento 

interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro horas, 

a partir da fertilização in vitro, ou alterações morfológicas que comprometam seu pleno 

desenvolvimento.” – ii) nos casos em que os embriões venham a estar congelados há pelos 

menos três anos470. 

Observe-se que para as duas hipóteses mencionadas, a Lei n. 11.105 também exige, nos 

parágrafos de seu art. 5º, mais três condições: i) o consentimento dos genitores (parágrafo 1º)471; 

ii) a aprovação dos projetos de pesquisa nos respectivos comitês de ética (parágrafo 2º)472; e a 

proibição da comercialização de tais embriões (parágrafo 3º)473. 

Faz-se importante relembrar que, no tocante à temática das pesquisas com células-tronco 

embrionárias, a aduzida Lei de Biossegurança foi objeto de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade amplamente conhecida como ADI 3510474, proposta pela Procuradoria 

Geral da República sob subscrição do à época Procurador Geral da República, Cláudio Fonteles. 

 
CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, e os arts. 5º , 6º , 7º , 8º , 9º , 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2005]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
470 “Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na 
data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) 
anos, contados a partir da data de congelamento.” 
471 “§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.” 
472 “§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética 
em pesquisa.” 
473 “§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime 
tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.” 
474 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 Distrito Federal. 
Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5a da lei 
nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança) . Pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência 
de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental 
a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica 
de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às 
pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da ação. Relator: Ministro Carlos Ayres Brito. Disponível 
em: 
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O argumento do membro do Ministério Público Federal defendia que a liberação das 

pesquisas com embriões humanos feriria o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, vez que, a partir da concepção, já se teria o início da vida, fato que deveria ser 

reconhecido a todos, sem distinção, e inclusive aos embriões in vitro, conforme se observa no 

trecho do relatório do Ministro Carlos Ayres Brito, então relator do processo: 

 

“Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo então Procurador-
Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, tendo por alvo o artigo 5ª da Lei 
Federal nº 11.105 (“Lei da Biossegurança”), de 24 de março de 2005. 
[...] 
2. O autor da ação argumenta que os dispositivos impugnados contrariam “a 
inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida humana, e faz ruir 
fundamento maior do Estado democrático de direito, que radica na preservação da 
dignidade da pessoa humana” (fl.12).  
3. [...] o subscritor da petição inicial sustenta que: a) “a vida humana acontece na, e a 
partir da, fecundação” , desenvolvendo-se continuamente; b) o zigoto , constituído por 
uma única célula , é um “ser humano embrionário”; c) é no momento da fecundação 
que a mulher engravida, acolhendo o zigoto e lhe propiciando um ambiente próprio 
para o seu desenvolvimento; d) a pesquisa com células-tronco adultas é, objetiva e 
certamente, mais promissora do que a pesquisa com células-tronco embrionárias.”475 
 

Fato é que a ADI 3510 foi julgada improcedente, e da decisão final que assim a julgou, 

convém apontar alguns dos argumentos presentes nos votos dos ministros no intuito de 

demonstrar as diferentes visões a respeito da abrangência da aplicabilidade do conceito de 

nascituro ao embrião.  

A Ministra Ellen Gracie assim se referiu aos embriões in vitro: 

  

[...] o pré-embrião – ou ao menos aqueles de que aqui tratamos – ou seja, os inviáveis 
e destinados ao descarte – também não se enquadra na condição de nascituro, pois a 
esse – a própria denominação o esclarece bem – se pressupõe a possibilidade, a 
probabilidade de vir a nascer, o que não acontece com esses embriões inviáveis ou 
destinados ao descarte.476 

 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20AD
I%20/%203510. Acesso em: 22 nov. 2020. 
475 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 Distrito Federal. 
Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5a da lei 
nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança) . Pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência 
de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental 
a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica 
de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às 
pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da ação. Relator: Ministro Carlos Ayres Brito. Voto do 
Ministro Carlos Ayres Brito. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20AD
I%20/%203510. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 142-144. 
476 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 Distrito Federal. 
Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5a da lei 
nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança) . Pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência 
de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
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Por sua vez, o então Ministro Menezes Direito tratou do tema da seguinte forma: 

  

O embrião é, desde a fecundação, mais precisamente desde a união dos núcleos do 
óvulo e do espermatozoide, um indivíduo, um representante da espécie humana, com 
toda a carga genética (DNA) que será a mesma do feto, do recém-nascido, da criança, 
do adolescente, do adulto, do velho. Não há diferença ontológica entre essas fases que 
justifique a algumas a proteção de sua continuidade e a outras não.477 
 

Vê-se, portanto, que os dois ministros demonstram posições discordantes sobre o assunto. 

A Ministra Ellen Gracie deixa claro não ser um nascituro o embrião in vitro, por ela denominado 

“pré-embrião”, que tenha como destino o descarte, posto que a este tipo de embrião não se 

aplica nenhuma possibilidade ou probabilidade de nascimento, requisito este intrínseco ao 

conceito de nascituro. 

O Ministro Menezes Direito, a seu turno, enquadra a figura de qualquer embrião, seja ele 

in vitro ou in vivo, no conceito de nascituro, deixando claro que o embrião, desde a fecundação 

– independentemente de qualquer distinção a respeito do local onde esta ocorra, se no corpo 

feminino, ou in vitro – deve ser considerado indivíduo e assim receber a mesma proteção 

jurídica das outras fases do desenvolvimento humano.  

Diante do exposto, percebeu-se, até o presente momento, que não há consenso no 

tratamento dos termos embrião e nascituro como sinônimos, e que, dependendo da perspectiva 

adotada, tanto do ponto de vista das teorias a respeito do início da vida, quanto do ponto de 

vista das teorias do início da personalidade jurídica, o embrião poderá ser ou não considerado 

como nascituro e/ou pessoa. 

Fato é que, diante da omissão do Código Civil de 2002 sobre o assunto, tal controvérsia 

continua a cargo da doutrina e da jurisprudência, muito embora seja pacífico, nos dias atuais, 

 
para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental 
a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica 
de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às 
pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da ação. Relator: Ministro Carlos Ayres Brito. Voto da 
Ministra Ellen Gracie. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20AD
I%20/%203510. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 212-213. 
477 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 Distrito Federal. 
Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5a da lei 
nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança) . Pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência 
de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental 
a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica 
de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às 
pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da ação. Relator: Ministro Carlos Ayres Brito. Voto do 
Ministro Menezes Direito. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20AD
I%20/%203510. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 277. 
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que independentemente da atribuição da personalidade jurídica ao nascituro “e/ou ao embrião” 

– conjuntamente englobados ou não na figura única do nascituro – a estes são garantidos vários 

direitos no ordenamento jurídico brasileiro, direitos que serão estudados no tópico a seguir. 

  

4.2 OS DIREITOS DO NASCITURO NO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO: DIREITOS DA PERSONALIDADE E OUTROS DIREITOS 

 

Diante da previsão do artigo 2º do Código Civil, que põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro, observa-se que, independente atribuição ou não da personalidade jurídica 

ao mesmo, o ordenamento jurídico brasileiro já lhe garante direitos de forma expressa. 

Conforme ensina Lília Nunes dos Santos, doutrina e jurisprudência atuais reconhecem 

direitos que são destinados expressamente ao nascituro, dentre os quais podem ser apontados 

os direitos personalíssimos e alguns direitos patrimoniais, limitando-se, portanto, a 

controvérsia, apenas quanto ao momento em que o nascituro pode titularizá-los478. 

No que tange aos direitos personalíssimos, ou da personalidade, antes de adentrar-se na 

temática específica dos direitos desta espécie que são garantidos ao nascituro, convém que se 

apresente uma breve introdução sobre seu conceito, histórico e natureza jurídica. 

 

4.2.1 Direitos da personalidade: conceito, histórico e natureza jurídica 

  

Sobre o marco temporal que trouxe à tona a ideia de direitos da personalidade, Francisco 

Amaral aponta que embora possam ser encontradas sanções contra lesões físicas e morais do 

ser humano já no longínquo Código de Hamurabi, ou ainda nos primórdios da civilização 

ocidental – sobretudo no âmbito do mediterrâneo – a Teoria dos Direitos da Personalidade, ou 

dos Direitos Personalíssimos, tal como conhecemos nos dias atuais, tem suas raízes fincadas na 

doutrina do XIX, de onde se atribui, inclusive, a paternidade de sua denominação a Otto Von 

Gierke479-480.  

 
478 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 249-263. 
479 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 250. 
480 Sobre o vanguardismo de Gierke na temática dos direitos da personalidade, Marco de Campos Ludwig esclarece 
que “Em 1895, Otto von Gierke (1841-1921) escrevera seu Deutsches Privatrech, obra na qual restou enunciado, 
pela primeira vez, um ‘Direito geral da personalidade’, nos seguintes termos: ‘Chamamos Direito da personalidade 
aquele que garante a seu sujeito o domínio sobre um setor da própria esfera de personalidade. ( ... ) Os direitos da 
personalidade são diferentes, como direitos privados especiais, do Direito geral da personalidade, que consiste 
numa reivindicação geral, garantida pelo ordenamento jurídico, de contar como pessoa. O Direito da personalidade 
é um direito subjetivo que deve ser respeitado por todos.” (LUDWIG, Marcos de Campos. O direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade na Alemanha e possibilidades de sua aplicação no direito privado brasileiro. 
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Gustavo Tepedino, na mesma toada, entende que os direitos da personalidade formam 

uma categoria de direitos recentemente constituída, fruto das elaborações germânicas e francesa 

da segunda metade do século XIX, e que compreendem os direitos atinentes à tutela da pessoa 

humana considerados essenciais à sua integridade e dignidade481. 

Observe-se que este breve conceito de direitos da personalidade trazido por Gustavo 

Tepedino compreende uma acepção da personalidade diversa da que vem sendo considerada 

até então nesta pesquisa, qual seja, a noção de personalidade jurídica ligada à aptidão para a 

titularidade de direitos e deveres.  

Isto posto, cabe pontuar que quando se fala em direitos da personalidade, não se deve 

prender o sentido do termo “personalidade” a uma ideia estritamente vinculada ao conceito de 

personalidade jurídica. 

De forma a esclarecer o assunto, San Tiago Dantas enumera e explica dois sentidos 

jurídicos para o termo personalidade: 

  

A palavra personalidade está tomada, aí, em dois sentidos diferentes. Quando falamos 
em direitos da personalidade, não estamos identificando aí a personalidade como a 
capacidade de ter direitos e obrigações; estamos então considerando a personalidade 
como um fato natural, como um conjunto de atributos inerentes à condição humana; 
estamos pensando em um homem vivo e não nesse atributo especial do homem vivo, 
que é a capacidade jurídica em outras ocasiões identificada como personalidade.482 
 

Pelo que se vê, no atinente aos direitos da personalidade, o autor ensina que o vocábulo 

personalidade deve ser entendido como um conjunto de atributos inerentes à condição humana, 

e não simplesmente no sentido de atribuição de direitos e deveres vinculado ao conceito de 

personalidade jurídica483, raciocínio este que será considerado no presente tópico da pesquisa. 

Convém observar, que a perspectiva da personalidade como um conjunto de atributos 

referentes à essência do ser humano não encontra, na doutrina jurídica, um conceito único que 

 
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 19, p. 237-263, mar. 2001. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3eRG7bH92M4J:https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/
download/71531/40592+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 245). 
481 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 24. 
482 DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
192. 
483 Em outras palavras, dispõe Gustavo Tepedino: “É que a personalidade, a rigor, pode ser considerada sob dois 
pontos de vista. Sob o ponto de vista dos atributos da pessoa humana, que a habilita a ser sujeito de direito, tem-
se a personalidade como capacidade, indicando a titularidade das relações jurídicas. É o ponto de vista estrutural 
(atinente à estrutura das situações jurídicas subjetivas), em que a pessoa, tomada em sua subjetividade, identifica-
se como o elemento subjetivo das situações jurídicas. De outro ponto de vista, todavia, tem-se a personalidade 
como conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada como objeto de proteção por parte do 
ordenamento jurídico.” (TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 
brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 26). 
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englobe, pacificamente, a natureza jurídica, as características e a classificação dos direitos da 

personalidade. 

Tendo em vista as novas controvérsias trazidas à luz pela sociedade contemporânea, 

Gustavo Tepedino expõe, no que concerne à proteção da pessoa humana, que poucos temas 

relevam maiores dificuldades conceituais como os chamados direitos da personalidade484. 

Some-se a isto as várias discussões internas pelas quais passou a própria Teoria dos 

Direitos da Personalidade desde seu surgimento até os dias atuais – seja na doutrina pátria, seja 

na doutrina alienígena – destacando-se, dentre as principais controvérsias: i) se a origem dos 

direitos da personalidade estaria no direito natural ou no direito positivo; ii) se o enquadramento 

dos direitos da personalidade na categoria dos direitos subjetivos485-486 se mostra um 

mecanismo eficiente para garantir uma ampla e irrestrita proteção da personalidade, ou, de 

modo contrário, se este fim somente pode ser atingido por meio do reconhecimento de uma 

Cláusula Geral de Tutela da Personalidade que se vincula à aplicação do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana. 

Sobre a primeira discussão, Rubens Limongi França aduz que o fundamento primeiro dos 

direitos da personalidade “[...] são as imposições da natureza das coisas, noutras palavras, o 

Direito Natural” (grifos originais)487.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, são encontrados na doutrina brasileira, dentre os 

jusnaturalistas, nomes como Caio Mário da Silva Pereira, Carlos Alberto Bittar e Enéas Costa 

Garcia. 

 
484 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 23. 
485 Segundo Olindo Herculano de Menezes, os direitos subjetivos “São permissões dadas por meio de normas 
jurídicas, e, portanto, permissões jurídicas para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter alguma coisa.” 
(MENEZES, Olindo Herculano. Direito subjetivo (existência, relatividade e negação). Revista do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região. Brasília, v. 16, n. 7, p. 37-45, jul. 2004. Disponível em: 
https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/OlindoHerculanodeMenezes/Direi
to_revTRF1_n7_2004.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 37. 
486 “Por estar fora do homem, o direito objetivo indica-lhe um o caminho a seguir, prescrevendo medidas 
repressivas em caso de violação de normas. O direito subjetivo, por seu turno, é sempre a permissão que tem o ser 
humano de agir conforme o direito objetivo.” (AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do; LÊDO, Ana Paula 
Ruiz Silveira; SABO, Isabela Cristina. Existencialidade humana: o negócio jurídico na visão pós-moderna. 
Revista Civilística.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 1, p. 1-22, 2017. Disponível em: http://civilistica.com/wp-
content/uploads1/2017/08/L%C3%AAdo-Sabo-e-Amaral-civilistica.com-a.6.n.1.2017-4.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 3. 
487 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. In: Direito civil parte 
geral: pessoas e domicílio. MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. p. 656. 
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Caio Mário da Silva Pereira dispõe que a origem remota dos direitos da personalidade se 

encontra no direito natural, e assim sendo, o reconhecimento de tais direitos, que são inerentes 

à pessoa humana, independem de reconhecimento pelo ordenamento positivo488.  

Em termos semelhantes, Carlos Alberto Bittar também entende os direitos da 

personalidade como direitos inatos que devem apenas ser reconhecidos pelo Estado no plano 

positivo489. 

Enéas Costa Garcia, por sua vez, reitera esta ideia ao afirmar que os direitos da 

personalidade são inatos e precedem ao próprio ordenamento positivo, ao qual cumpre somente 

reconhecê-los490. 

De modo oposto, expondo a perspectiva positivista aplicada à origem dos direitos da 

personalidade, assim discorre Adriano De Cupis: 

  

[...] os direitos da personalidade estão vinculados ao ordenamento positivo como os 
outros direitos subjetivos, uma vez admitido que as ideias dominantes no meio social 
sejam revestidas de uma particular força de pressão sobre o próprio ordenamento. Por 
consequência, não é possível denominar os direitos da personalidade como direitos 
inatos, entendidos no sentido de direitos respeitantes, por natureza, à pessoa.491 
 

Gustavo Tepedino, de forma similar a Adriano De Cupis492, considera que os direitos da 

personalidade podem até ser chamados de direitos inatos, desde que em uma perspectiva ligada 

“[...] unicamente pelo fato de nascerem juntamente com a pessoa humana, segundo a disciplina 

do direito positivo, despidos assim de qualquer conotação jusnaturalista.”493 

Outra importante discussão que se encontra presente nos debates doutrinários, inclusive 

no Brasil, diz respeito a qual seria o mais eficiente mecanismo jurídico para tutelar os direitos 

da personalidade: se uma perspectiva tradicionalmente civilista – que enquadra os direitos da 

personalidade dentre os direitos subjetivos – ou se a contemporânea acepção do direito-civil 

 
488 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil: alguns aspectos de sua evolução. Rio de Janeiro: Forense,  2001. 
p. 23-25. 
489 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989 . p. 7. 
490 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídica brasileiro. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2007. p. 34. 
491 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961. p. 18. 
492 “E, na verdade, o ordenamento jurídico-positivo atribui hoje em dia aos indivíduos, pelo simples facto de 
possuírem personalidade, determinados direitos subjectivos, os quais em tal sentido podem, verdadeiramente 
dizer-se inatos. Todos os direitos subjectivos derivam do ordenamento positivo; mas enquanto para a criação de 
alguns deles – os chamados direitos derivados ou adquiridos – se requer, além do pressuposto da personalidade 
jurídica, a verificação de determinados requisitos, relativamente a outros – e estes são os direitos inatos – é 
suficiente o pressuposto da personalidade.” (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria 
Morais Editora, 1961. p. 20). 
493 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 40. 
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constitucional494, que defende o reconhecimento de uma Cláusula Geral de Tutela da 

Personalidade que, endossada pela aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

ampliaria a proteção da personalidade. 

De início, cabe observar que num primeiro momento não foi pacífico nem mesmo o 

reconhecimento da existência dos direitos da personalidade como direitos autônomos, pelo que, 

no século XIX, destacavam-se correntes de pensamento que se contrapunham à ideia da 

existência de direitos da personalidade. 

Tais correntes, que ficaram conhecidas como Negativistas, não admitiam a existência dos 

direitos da personalidade sob o argumento que o reconhecimento desses direitos acarretaria na 

aceitação de que a personalidade seria, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de direito. Dentre seus 

principais representantes, encontram-se nomes como Iellinek; Roubier; Thon; Von Tuhr; 

Enneccerus; Zitelmann, e Savigny, à quem se atribui o raciocínio de que a admissão dos direitos 

da personalidade, baseada na figura do ius in se ipsum – direito sobre a própria pessoa – levaria 

à legitimação do suicídio ou da automutilação495-496.  

Defensor de corrente oposta, Adriano De Cupis considera os direitos da personalidade 

dignos de reconhecimento como categoria autônoma presente no sistema dos direitos 

subjetivos, dado que, ao contrário do que afirmavam os negativistas, nos direitos da 

personalidade o sujeito e o objeto do direito não se confundem, e embora o objeto não se 

encontre no exterior do sujeito – já que representa um modo se ser físico ou moral da pessoa –

de modo algum esse fato pressupõe identidade entre sujeito e objeto de direito – o que 

contrariaria a própria Teoria dos Direitos Subjetivos, que exige distinção entre eles – posto que 

o modo de ser da pessoa não pode ser considerado a mesma coisa que a pessoa497. 

Sob o prisma dos direitos subjetivos, Adriano De Cupis conceitua os direitos da 

personalidade como o mínimo necessário e imprescindível ao conteúdo da personalidade, pelo 

que chega a afirmar que tais direitos representariam a “medula” da personalidade, caso esta seja 

entendida como uma “ossatura” destinada a ser revestida por obrigações e direitos subjetivos498. 

 
494 São representantes da Corrente do Direito-Civil Constitucional, dentre outros: Pietro Perlingieri, Gustavo 
Tepedino e Maria Celina Bodin de Moraes. 
495 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 24. 
496 “No século XIX, Friedrich Carl Von Savigny, em System des heutigen Römischen Rechts [Sistema de direito 
romano atual], negou estatuto científico à categoria sob exame, por considerá-la uma contradictio in terminis: o 
homem não poderia dispor de seu próprio corpo ou alienar direitos sobre sua vida ou sua existência.” (FRUET, 
Gustavo Bonato; MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Principais problemas dos direitos da 
personalidade e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: FRUET, Gustavo Bonato; MIRANDA, Jorge; 
RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (org.). Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 14). 
497 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961. p. 23-31. 
498 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961. p. 17-18. 
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Arriscando-nos na interpretação desta analogia, é possível observar que a medula, sendo 

o tecido que preenche a cavidade interna dos ossos, mostra-se essencial ao tecido esquelético 

humano – assim como os direitos da personalidade estão para a personalidade – dado que sem 

ela, tal tecido nem mesmo pode existir em sua plenitude.  

Dessa forma, no intuito de demonstrar a essencialidade dos direitos da personalidade para 

a realização integral da personalidade, afirma Adriano De Cupis: 

 

[...] existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade 
completamente irrealizada, privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais 
todos os outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que 
equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses 
os chamados “direitos essenciais” com os quais se identificam precisamente os 
direitos de personalidade.499 
 

Francisco Amaral, por sua vez, também enquadrando os direitos da personalidade dentre 

os direitos subjetivos, assim dispõe: 

 

Os direitos da personalidade, como direitos subjetivos, conferem ao seu titular o poder 
de agir na defesa dos bens ou valores essenciais da personalidade, que compreendem, 
no seu aspecto físico o direito à vida e ao próprio corpo, no aspecto intelectual o direito 
à liberdade de pensamento, direito de autor e de inventor, e no aspecto moral o direito 
à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem, à identidade e ainda, o direito 
de exigir de terceiros o respeito a esses direitos.500 
 

Com a consagração dos direitos da personalidade como direitos subjetivos privados, 

dúvidas surgiram quanto à sua tipificação, pelo que ganhou espaço o debate entre as correntes 

Monista (defensora da existência de um único direito da personalidade, originário e geral) e 

Pluralista (defensora da existência de múltiplos direitos da personalidade)501-502-503. 

 
499 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961. p. 17. 
500 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 246. 
501 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 41. 
502 Ainda sobre as teorias Monista e Pluralista, aduz Fernanda Borghetti Cantali: “Apenas para esclarecer, a 
concepção pluralista dos direitos da personalidade apenas admite a existência de direitos especiais da 
personalidade. Esta concepção, também chamada de atomística, subdividia-se em duas teorias, a primeira que 
considerava apenas uma série fechada de direitos da personalidade, devidamente tipificados em lei; e a segunda 
que defendia a existência de uma série aberta de direitos, ou seja, ampliava um pouco a perspectiva, já que uma 
atipicidade de direitos da personalidade, ao menos, superava a taxatividade da primeira teoria. Em oposição, os 
civilistas mais atentos começaram um movimento de consagração de uma visão unitária dos direitos da 
personalidade, a partir da qual se sustentou a existência de um direito geral que se referia à personalidade no seu 
todo.” CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade: tutela 
promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows. Revista Direitos 
Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, v. 4, n. 12, p. 115-140, jul./set. 2010. Disponível em: 
http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/428/343. Acesso em: 22 nov. 2020. nota de rodapé n. 20. p. 122. 
503 Rosane Machado Carneiro aduz que qualquer tentativa de classificação dos direitos da personalidade não se 
mostra suficiente para atender integralmente a promoção e a tutela da personalidade. Para a autora, os direitos da 
personalidade, que integram a categoria dos diretos fundamentais, estão em constante inovação e a todo tempo 
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Rosane Machado Carneiro resume os conceitos destas duas teorias da seguinte forma: 

 

Para os monistas só há um direito da personalidade que irradia diversas facetas 
reguladas por lei. Portanto há um direito geral de personalidade, já que cada uma das 
facetas que esse direito apresenta é intrínseca à pessoa. Desta feita o ordenamento 
jurídico tutela de forma genérica à personalidade e suas facetas, devendo a 
denominação usada a essa categoria ser direito da personalidade e não direitos da 
personalidade.  Já para a teoria pluralista os direitos da personalidade são diversos, 
cada um devendo ser tutelado, já que se referem a necessidades diversas da pessoa. 
Portanto, cada um dos direitos deve receber tutela jurídica diversa, não havendo uma 
tutela genérica da personalidade, daí a denominação direitos da personalidade e não 
direito da personalidade.504 

 

Ocorre que a doutrina mais contemporânea dos direitos da personalidade, contando com 

nomes como os de Pietro Perlingieri, Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodin de Moraes, dentre 

outros, tem problematizado o fato de que as teorias Monista e Pluralista não seriam suficientes 

para uma garantia ampla e irrestrita dos direitos da personalidade, posto que, conforme resume 

Leonardo Mattietto, ambas “[...] pretendem transpor para a personalidade uma análise peculiar 

à propriedade e, em geral, aos direitos patrimoniais.”505 

Fábio Siebeneichler de Andrade506 explica que a crítica apresentada pela doutrina 

contemporânea parece se basear na refutação à qualificação dos direitos da personalidade como 

direitos subjetivos – orientação presente na doutrina clássica – visto que a categoria dos direitos 

subjetivos estaria intrinsecamente vinculada ao instituto da propriedade, e por isso representaria 

um mecanismo patrimonialista voltado à tutela da pessoa, fato que estaria em oposição à 

percepção que privilegia a noção de pessoa no ordenamento jurídico atual507. 

 
mostram um novo aspecto da personalidade que precisa ser tutelado e promovido. (CARNEIRO, Rosane Machado. 
Os direitos de personalidade como direitos fundamentais. In: BAEZ, Narciso Leandro Xavier; FONTANA, 
Douglas Cristian; NUNES, Edson Antonio Baptista (org.). Teorias da justiça e a morfologia dos direitos 
fundamentais. Joaçaba: Unoesc, 2017. p. 129-137). 
504 CARNEIRO, Rosane Machado. Os direitos de personalidade como direitos fundamentais. In: BAEZ, Narciso 
Leandro Xavier; FONTANA, Douglas Cristian; NUNES, Edson Antonio Baptista (org.). Teorias da justiça e a 
morfologia dos direitos fundamentais. Joaçaba: Unoesc, 2017. p. 133-134. 
505 MATTIETTO, Leonardo. Dos direitos da personalidade à cláusula geral de proteção da pessoa. Revista Fórum 
de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, a. 6, n. 16, p. 11-25, set./dez. 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/335383845_Dos_direitos_da_personalidade_a_clausula_geral_de_prot
ecao_da_pessoa. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 20. 
506 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A tutela dos direitos da personalidade no direito brasileiro em perspectiva 
atual. Revista Derecho del Estado, Bogotá, n. 30, p. 93-124, jan./jul. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rdes/n30/n30a05.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 100. 
507 “Quanto à proteção dos direitos da personalidade, é fato que a partir da mudança de perspectiva constitucional, 
passando a estar o ordenamento a serviço da pessoa humana, conforme a determinação do art. 1º, III, da 
Constituição, consolidou-se definitivamente a prevalência das relações não patrimoniais (pessoais e familiares) 
face às relações patrimoniais (contratuais e proprietárias).” (MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os 
direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas (org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou 
impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 371). 
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Sobre o assunto, dispõe Gustavo Tepedino: 

 

À guisa de conclusão, repita-se, sem cerimônia: tanto a teoria pluralista dos direitos 
da personalidade, também chamada tipificadora, quanto a concepção monista, que 
alvitra um único direito geral e originário da personalidade, do qual todas as situações 
jurídicas existenciais se irradiariam, ambas as elaborações parecem excessivamente 
preocupadas com a estrutura subjetiva e patrimonialista da relação jurídica que, em 
primeiro lugar, vincula a proteção da personalidade à prévia definição de um direito 
subjetivo; e que, em segundo lugar, limita a proteção da personalidade aos seus 
momentos patológicos, no binômio dano-reparação, segundo a lógica do direito de 
propriedade, sem levar em conta os aspectos distintivos da pessoa humana na 
hierarquia dos valores constitucionais.508  
 

Pietro Perlingieri, por sua vez, arremata a questão afirmando que a tutela da pessoa não 

pode ser fracionada em casos concretos ou limitada a hipóteses autônomas não comunicáveis 

entre si, mas, do contrário, deve ser apresentada como um problema unitário pautado no 

fundamento representado pela unidade da pessoa, impedindo, dessa forma, que qualquer 

previsão legal especial sobre os direitos da personalidade venha a ser exaustiva a ponto de 

deixar sem proteção manifestações e exigências da pessoa surgidas em razão do progresso da 

sociedade509.  

Conforme se observa, a crítica apresentada pela corrente do Direito Civil-Constitucional 

às teorias Monista e Pluralista consiste principalmente no fato de que ambas – por estarem 

baseadas na sistemática dos direito patrimoniais aplicável aos direitos subjetivos – acabam por 

restringir a proteção que pretendem conceder à personalidade, posto que somente admitem a 

proteção da personalidade por meio do reconhecimento de direitos subjetivos da personalidade 

pré-estabelecidos e limitados, ou, ainda, pela exigência do binômio dano-reparação que se 

restringe a punir os danos já ocasionados à personalidade, sem considerar, por sua vez, o valor 

central reconhecido pela Constituição Federal à pessoa humana. 

Diante das críticas ao modelo patrimonialista de proteção dos direitos da personalidade, 

Fernanda Borghetti Cantali salienta que a personalidade humana não pode ser tutelada apenas 

através de direitos subjetivos típicos, vez que o ordenamento jurídico não tem como regular 

todos os direitos existentes ou possíveis que tenham ligação com a personalidade – hoje 

entendida como um valor fundamental que deve ser tutelado nas mais variadas situações que o 

homem possa encontrar – motivo pelo qual se impõe, em nosso ordenamento jurídico, um 

 
508 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 53. 
509 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução: Maria Cristina de Cicco. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 764-765. 
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direito geral da personalidade para impedir que as lacunas legislativas prejudiquem a plena 

tutela da personalidade e deixem inúmeras situações sem a devida proteção510. 

Complementando a temática, Fernanda Borghetti Cantali explica o direito geral de 

personalidade como aquele que se refere à personalidade no seu todo, tendo como objeto a 

personalidade humana em todas as suas manifestações atuais e futuras, previsíveis e 

imprevisíveis, englobando, ainda, todos os direitos singulares que concretizam a tutela geral da 

personalidade511-512. 

Nesta toada, Maria Celina Bodin de Moraes ressalta que a realização da personalidade 

não se efetiva apenas pela via dos direitos subjetivos, mas principalmente por uma tutela geral 

que abarca uma pluralidade de situações jurídicas existenciais que se mostra capaz de conferir 

realização à pessoa humana513. 

Isto posto, a autora aponta que esta tutela geral da personalidade se dá, no Direito 

brasileiro, por meio da previsão trazida no inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 

1988514, “[...] que ao considerar a dignidade humana como valor sobre o qual se funda a 

República, representa uma verdadeira cláusula geral de tutela de todos os direitos que da 

personalidade irradiam.”515  

No mesmo sentido, Gustavo Tepedino salienta que a cláusula geral de tutela da 

personalidade resulta das previsões constitucionais advindas dos artigos 1º, inciso III (a 

dignidade como valor fundamental da República, 3º, inciso III (igualdade substancial)516; e 5º, 

parágrafo 2º (que traz o mecanismo de expansão do rol dos direitos fundamentais)517, e, a partir 

 
510 CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade: tutela 
promocional para além da protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows. Revista Direitos 
Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, v. 4, n. 12, p. 115-140, jul./set. 2010. Disponível em: 
http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/428/343. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 122-123. 
511 CANTALI, Fernanda Borghetti. A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade: tutela 
promocional para além da Protetiva e o direito à privacidade em épocas de reality shows. Revista Direitos 
Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, v. 4, n. 12, p. 115-140, jul./set. 2010. Disponível em: 
http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/428/343. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 122. 
512 Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa define o direito geral de personalidade como o direito de cada 
pessoa “[...] ao respeito e à promoção da globalidade dos elementos, potencialidades e expressões de sua 
personalidade humana, bem como da unidade psíquico-físico-sócio-ambiental dessa mesma personalidade 
humana.” (SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 93). 
513 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 112. 
514 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da 
pessoa humana.” 
515 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas (org.). 20 
anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 373. 
516 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.” 
517 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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desta cláusula geral , o interprete da lei restou autorizado a romper com a ótica tipificadora dos 

direitos da personalidade trazida no Código Civil de 2002, ampliando a tutela da pessoa humana 

não apenas no sentido de admitir um alargamento de hipóteses de ressarcimento, mas, de modo 

muito mais abrangente, no intuito de promover a tutela da personalidade para além do rol de 

direitos subjetivos já previsto518.  

Dessa forma, a atual discussão não deve mais se restringir a enunciar um único direito 

subjetivo ou a classificar múltiplos direitos da personalidade, mas de modo diverso, deve se 

preocupar em salvaguardar instrumentos de promoção da pessoa humana em qualquer situação 

jurídica em que esta participe, seja contratual ou extracontratual, seja de direito público ou de 

direito privado, quer mediante os específicos direitos subjetivos (previstos pela Constituição e 

pelo legislador especial — saúde, imagem, nome, etc.), quer como inibidor de tutela jurídica de 

qualquer ato jurídico patrimonial ou extrapatrimonial que não atenda à realização da 

personalidade519. 

Assim, nesse diapasão em que as novas tecnologias demandam cada vez mais inovações 

jurídicas na proteção dos indivíduos, Lília Nunes dos Santos entende haver uma releitura dos 

direitos da personalidade à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa humana, posto que tal 

princípio passou a ser visto como o fundamento de todo o ordenamento jurídico, relativizando, 

inclusive, a dicotomia520 até então existente entre os direitos da personalidade (relacionados à 

ordem patrimonial e restritos ao âmbito do direito privado) e os direitos fundamentais (de cunho 

não patrimonial e pertencentes ao direito público)521. 

Segundo Lília Nunes dos Santos, a partir do momento em que a dignidade passa a ser 

entendida como o atributo que confere completude para a proteção jurídica da pessoa, não é 

possível que se sustente qualquer dicotomia referente aos direitos que decorrem da qualidade 

 
propriedade, nos termos seguintes: [...] § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte.” 
518 TEPEDINO, Gustavo. Cidadania e direitos da personalidade. Revista Cadernos da Escola de Direito 
(Unibrasil). Curitiba, v. 1, n. 2, p. 15-31, jan./jun. 2003. Disponível em: 
https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/cadernosdireito/article/view/2478/2048. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 18. 
519 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 45. 
520 Faz-se importante demonstrar a visão de Carlos Alberto Bittar, para o qual se dividem “[...] de um lado, os 
‘direitos do homem’ ou ‘direitos fundamentais’ da pessoa natural, como objeto de relações de direito público, para 
efeito de proteção do indivíduo contra o Estado. Incluem-se, nessa categoria, normalmente, os direitos: à vida; à 
integridade física; às partes do corpo; à liberdade; o direito de ação. De outro lado, consideram-se ‘direitos da 
personalidade’ os mesmos direitos, mas sob o ângulo das relações entre particulares, ou seja, da proteção contra 
outros homens.” (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1989. p. 23). 
521 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 256. 
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de pessoa, pois esta se destina à proteção do direito como um todo, e não apenas a ramos 

específicos522. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o rol de direitos da personalidade trazido pelo 

Código Civil de 2002, em seus artigos 11 a 21, não se mostra taxativo e faz parte de um conjunto 

maior de proteção da pessoa humana capitaneado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, princípio este que se mostra o grande norteador da Constituição Federal de 1988523.   

Convém observar que antes da entrada em vigor ao atual Código Civil brasileiro, os 

direitos fundamentais, bem como sua espécie, os direitos da personalidade524-525, eram 

aplicados no Poder Judiciário para a resolução de conflitos pertencentes à esfera privada, e 

assim, após a promulgação de tal código – que não se mostrou ousado por ter se limitado à 

tratar apenas sobre a disposição do corpo, nome, pseudônimo, direito de imagem e de 

privacidade – restou claro que o legislador apenas fez constar algumas hipóteses de direitos da 

personalidade, pois sabia não ser possível fazer a previsão de todos os direitos desta espécie 

que existem e que ainda surgirão, e, diante disso, pode-se afirmar que o atual Código Civil 

aceita as modificações proporcionadas pela Constituição Federal e passa a aceitar, portanto, o 

tratamento da pessoa como centro do sistema jurídico526.  

Isto posto, de modo a introduzir a temática do próximo tópico, que trata, de forma 

detalhada, dos direitos da personalidade do nascituro, vale ainda apontar o que dizem os 

dispositivos específicos que tratam dos direitos da personalidade no Código Civil de 2002, 

 
522 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 256. 
523 Neste sentido, Gustavo Tepedino arremata o assunto ao insistir que a tutela da personalidade não pode ser 
reprimida em setores estanques, onde de um lado estariam os direitos humanos e do outro as chamadas situações 
jurídicas de direitos privado, posto que, em sua opinião, a pessoa, à luz do sistema constitucional, requer proteção 
integrada que supere a dicotomia entre direito público e privado e atenda à cláusula geral de tutela, baseada na 
promoção da dignidade humana, que se encontra fixada no texto constitucional. (TEPEDINO, Gustavo. A tutela 
da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 48). 
524 Giorge André Lando e Rita de Cássia Leite Corso assim detalham o enquadramento dos direitos da 
personalidade como espécie dos direitos fundamentais: “Além da dignidade da pessoa humana, outros direitos 
humanos ganharam uma proteção especial na Constituição e, ao serem positivados com tal finalidade, foram 
denominados de direitos fundamentais. Contudo, entre os direitos fundamentais, existe uma categoria de direitos 
subjetivos caracterizados por valores essenciais da personalidade humana. É possível, portanto, fazer a 
classificação dos direitos fundamentais como gênero, enquanto os direitos da personalidade são denominados de 
espécie.” CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos 
direitos do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba. Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 230. 
525 No mesmo sentido, confirma Canotilho: “[...] muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade, 
mas nem todos os direitos fundamentais são direitos de personalidade”. CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito 
constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 396. 
526 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba. Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 226. 
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dispositivos estes que estão elencados em seu Capítulo II (artigos 11 a 21), denominado “Dos 

Direitos da Personalidade”. 

Observe-se, de início, que o artigo 11527 lista como características dos direitos da 

personalidade a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, embora a doutrina não limite a 

caracterização dos direitos da personalidade apenas a essas duas características. 

Gustavo Tepedino relembra as características que comumente são atribuídas pela doutrina 

aos direitos da personalidade: 

 

[...] os chamados direitos da personalidade possuem, como características, no dizer da 
doutrina brasileira especializada, a generalidade, a extrapatrimonialidade, o caráter 
absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a intransmissibilidade.  
[...]  
A tais características há quem acrescente, especificamente, a essencialidade e a 
preeminência dos direitos da personalidade em relação aos demais direitos subjetivos, 
em função da peculiaridade do seu objeto.528-529 

 

Sobre o assunto, Rosane Machado Carneiro complementa: 

 

Os direitos da personalidade possuem características que lhe são próprias. São inatos, 
na medida em que basta ao ser humano nascer para ser legítimo detentor desses 
direitos, sem qualquer outra exigência. São vitalícios, alguns perdurando mesmo após 
a morte da pessoa; dessa característica pode-se afirmar que são direitos 
imprescritíveis. São inalienáveis, não podendo ser dispostos pelo seu detentor, já que 
ninguém, por ato voluntário, pode deles dispor. São intransmissíveis, já que não 
podem ser transmitidos de uma pessoa a outra, e também irrenunciáveis. Por fim, são 
também absolutos, podendo ser opostos erga omnes.530 
 

 
527 “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.” 
528 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 31-33. 
529 Continua Gustavo Tepedino: “A generalidade significa que esses direitos são naturalmente concedidos a todos, 
pelo simples fato de estar vivo, ou pelo só fato de ser. Por isso mesmo alguns autores os consideram como inatos, 
terminologia que, todavia, mostra-se por vezes dúbia, já que, como se verá adiante, suscita a conotação 
jusnaturalista, adotada por alguns autores, no sentido de que tais direitos preexistiriam à ordem jurídica, 
independentemente, portanto, do dado normativo. A extrapatrimonialidade consistiria na insuscetibilidade de uma 
avaliação econômica destes direitos, ainda que a sua lesão gere reflexos econômicos. São absolutos, já que 
oponíveis erga omnes, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. A indisponibilidade retira do seu titular 
a possibilidade de deles dispor, tornando-os também irrenunciáveis e impenhoráveis; e a imprescritibilidade 
impede que a lesão a um direito da personalidade, com o passar do tempo, pudesse convalescer, com o perecimento 
da pretensão ressarcitória ou reparadora. Finalmente, a intransmissibilidade constitui característico controvertido, 
estando a significar que se extinguiria com a morte do titular, em decorrência do seu caráter personalíssimo, ainda 
que muitos interesses relacionados à personalidade mantenham-se tutelados mesmo após a morte do titular.” 
(TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 32). 
530 CARNEIRO, Rosane Machado. Os direitos de personalidade como direitos fundamentais. In: BAEZ, Narciso 
Leandro Xavier; FONTANA, Douglas Cristian; NUNES, Edson Antonio Baptista (org.). Teorias da justiça e a 
morfologia dos direitos fundamentais. Joaçaba: Unoesc, 2017. p. 131-132. 
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Retornando aos dispositivos do Código Civil, vê-se que o artigo 12 procura resguardar os 

direitos da personalidade ao dispor sobre a possibilidade de adoção de medidas que evitem ou 

façam cessar danos a esses direitos, e que garantam, também, a reparação desses possíveis 

danos. Além disso, o parágrafo único do referido artigo salienta que quando esses danos 

atingirem a pessoa morta, possuem legitimidade para o requerimento das medidas protetivas e 

ressarcitórias o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto 

grau531.  

Ressalte-se que os artigos 13 a 15 do Código Civil estabelecem regras para a disposição 

do próprio corpo, independentemente de este estar “vivo ou morto”, e os artigos 14 a 19 tratam 

sobre os direitos ao nome e ao pseudônimo, e determinam restrições quanto a utilização dos 

mesmos por terceiros532. 

O penúltimo artigo do capítulo, artigo 20, dispõe sobre o direito de imagem de pessoas 

vivas, do ausente, e do morto, deliberando, para tal, sobre as hipóteses que autorizam ou 

proíbem a utilização da imagem de alguém por terceiros533. 

Por fim, o artigo 21 do Código assenta a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural, 

e determina que o juiz, a requerimento da parte interessada, adotará providências necessárias 

para impedir ou fazer cessar o ato contrário à vida privada de alguém534. 

 

 
531 “Art. 12 - Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até 
o quarto grau.” 
532 “Art. 13 - Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste 
artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial; Art. 14 - É válida, com objetivo 
científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo; Art. 15 - Ninguém pode ser 
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica; Art. 16 - Toda 
pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome; Art. 17 - O nome da pessoa não pode 
ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando 
não haja intenção difamatória; Art. 18 - Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 
comercial; Art. 19 - O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.” 
533 “Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de 
morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes.” 
534 “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” 
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4.2.2 Os direitos da personalidade do nascituro 

 

Independentemente da discussão teórica a respeito do início da personalidade jurídica do 

nascituro, que decorre da redação do artigo 2º do Código Civil que favorece, em sua primeira 

parte, a corrente natalista, mas que, em sua segunda parte, favorece a posição concepcionista, é 

evidente que o referido dispositivo resguarda, expressamente, os direitos do nascituro desde a 

concepção, dentre os quais estão inseridos os direitos da personalidade, pois, se o legislador 

não restringiu tais direitos, não caberia ao intérprete fazê-lo no sentido de afirmar que se trata 

somente de expectativas de direitos, e não de direitos propriamente ditos535. 

Reitere-se também, que a partir da visão contemporânea acerca dos direitos da 

personalidade, estes são garantidos não somente por um rol limitado de direitos subjetivos, mas 

por um rol aberto que, em decorrência do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pode ser 

constantemente atualizado de acordo com as novas experiências da vivência humana. 

Cabe relembrar que a aquisição de direitos subjetivos pelo nascituro encontra restrições 

quando se trata de direitos patrimoniais, que dependem do nascimento com vida, enquanto que, 

em relação aos direitos da personalidade, a incidência da proteção ocorre independentemente 

de tal nascimento536, e se instrumentaliza nos direitos que serão estudados a partir deste 

momento.  

Em que pesem outras classificações dos direitos da personalidade apresentadas por 

diversos autores537, Silmara Chinelato e Almeida538, propondo uma divisão quadripartite dos 

direitos da personalidade, inclui, dentre tais direitos, para além dos que se referem à integridade 

 
535 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 257. 
536 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 258. 
537 Sobre as propostas de classificação dos direitos da personalidade, Antonio Carlos Morato aduz que: “No que 
diz respeito à classificação dos direitos da personalidade, podemos visualizar classificações diversas, assumindo 
relevo a classificação bipartida (direito à integridade física e direito à integridade moral) de Orlando Gomes e as 
classificações tripartidas de Carlos Alberto Bittar (integridade física, psíquica e moral) e de Rubens Limongi 
França (intelectual, física e moral), sem olvidar da classificação de Silmara Juny Chinelato que propõe que o direito 
à vida deve ficar como espécie à parte, pois dele decorrem os demais direitos da personalidade.” (MORATO, 
Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da Faculdade de Direitos da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, v. 106/107, p. 121-158, jan./dez. 2011/2012. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67941/70549. Acesso em: 22. nov. 2020. p. 143-144). 
538 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 293. 
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física, à integridade moral e à integridade intelectual, o direito que, segundo sua opinião, 

mostra-se como o primordial do ser humano: o direito à vida539-540-541. 

Levando-se em consideração a classificação quadripartite dos direitos da personalidade 

proposta por Silmara Chinelato e Almeida, observa-se, de logo, que somente são aplicáveis à 

proteção do nascituro os direitos que se referem à vida, à integridade física e à integridade 

moral, vez que os direitos que se referem à integridade intelectual não podem por ele ser 

titularizados pelo fato de serem direitos que pressupõem uma criação intelectual que está além 

de suas capacidades físicas e intelectuais. 

 

4.2.2.1 O direito à vida e o direito do nascituro ao recebimento de alimentos 

 

Iniciando-se pelo direito do nascituro à vida, aponte-se que Giorge André Lando e Rita 

de Cássia Leite Corso entendem que os direitos da personalidade não podem ser reservados 

apenas aos seres que nascem com vida – como defendem as teorias natalista e da personalidade 

condicional – vez que existem direitos que devem ser tutelados ainda durante a gestação, de 

modo a possibilitar que o nascituro venha a nascer com vida e em condições de dignas de 

sobrevivência542. 

Nesta toada, Lília Nunes dos Santos entende, no concernente aos direitos da 

personalidade, que “[...] o primeiro a ser salvaguardado ao nascituro é o direito à vida, cuja 

 
539 Rubens Limongi França assim detalha sua proposta de classificação dos direitos da personalidade: Direito à 
Integridade Física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do 
corpo vivo ou morto); Direito à Integridade Intelectual (liberdade de pensamento, direito pessoal de autor 
científico, direito pessoal de autor artístico, direito pessoal de inventor); Direito à Integridade Moral (direito à 
liberdade civil, política e religiosa, direito à honra, direito à honorificência, direito ao recato, direito ao segredo 
pessoal, doméstico e profissional, direito à imagem, direito à identidade pessoal, familiar e social). (FRANÇA, 
Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. In: Direito civil parte geral: pessoas e 
domicílio. MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 660-661). 
540 Maria Helena Diniz propõe a seguinte classificação para os direitos da personalidade: Direito à Integridade 
Física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo 
ou morto); Direito à Integridade Moral (honra, imagem, recato, identidade pessoal, familiar e social e segredo  
pessoal, profissional e doméstico); Direito à Integridade Intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, 
artística e literária). (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 29. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 161). 
541 Gustavo Tepedino, por sua vez, divide os direitos da personalidade em apenas dois grupos: direitos à integridade 
física, e direitos à integridade moral. (TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-
constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 33). 
542 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba. Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 227. 
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violação implica na configuração do crime de aborto, conforme prevê os arts. 124 a 128 do 

Código Penal.”543 

Silmara Chinelato e Almeida relembra que a Constituição Federal de 1988 dispõe, no 

caput de seu artigo 5º – que define de forma não exaustiva os direitos e garantias fundamentais 

– a inviolabilidade do direito à vida, e, além disso, prevê também no inciso XXXVIII, “alínea 

d”, do mesmo artigo544, a competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida, dentre os quais está incluído o aborto545. 

Merecem destaque também as palavras de Maria Helena Diniz sobre o direito à vida: 

 

O direito à vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos da 
personalidade. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, caput, assegura a 
inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a integridade existencial, consequentemente, 
a vida é um bem jurídico tutelado como direito fundamental básico desde a concepção, 
momento específico, comprovado cientificamente, da formação da pessoa. Se assim 
é, a vida deve ser protegida contra tudo e contra todos, pois é objeto de direito 
personalíssimo.546 
  

Aponte-se ainda que o Pacto de San José da Costa Rica, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, 

determina que “Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 

vida arbitrariamente.”547 

Assim, diante das mencionadas previsões normativas, percebe-se que o direito à vida do 

nascituro é amplamente protegido no ordenamento jurídico brasileiro, tanto com previsões na 

ordem constitucional, como na legislação infraconstitucional, seja esta originária do legislador 

pátrio, seja decorrente da ratificação de normas internacionais. 

Isto posto, convém perceber que, quando se fala em direito à vida do nascituro, visa-se, 

num primeiro momento, à conservação das condições necessárias para a manutenção da sua 

vida intrauterina, para que, garantidas tais condições, o mesmo possa vir a nascer em condições 

dignas. 

 
543 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 250. 
544 “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...] d) a 
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” 
545 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 298 
546 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 46. 
547 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de São José da Costa Rica. 22 de novembro 
de 1969. Disponível em: http://www.tjrr.jus.br/cij/arquivospdf/ConvencaoAmericana-pacjose-1969.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. 
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Conforme expõe Silmara Chinelato e Almeida, um direito da personalidade que se 

encontra intrinsecamente relacionado ao direito à vida é o direito a alimentos548, pelo que, no 

tocante ao nascituro, faz-se necessário o estudo sobre os chamados alimentos gravídicos, 

atualmente disciplinados pela Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008549, que assim os define 

em seu artigo 2º: 

 

Art. 2o  Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para 
cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da 
concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica 
e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de 
outras que o juiz considere pertinentes. 
Parágrafo único.  Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas 
que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também 
deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. 
 

Lília Nunes dos Santos explica que os alimentos gravídicos possuem como fundamento 

legal, além do dispositivo acima, também o artigo 8º550 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)551 – e que tais alimentos apresentam como 

finalidade abranger todas as necessidades da gestante, e, consequentemente, também as 

necessidades do nascituro para o seu desenvolvimento pleno e saudável – incluindo-se, dentre 

estas necessidades, as despesas médicas e os exames pré-natais – pelo que, embora a gestante 

figure como a autora da ação e credora direta dos alimentos, estes, por sua própria natureza, são 

revertidos em proveito do nascituro552. 

Observe-se que estão presentes na doutrina pátria três correntes discordantes a respeito 

da natureza jurídica do instituto dos alimentos: i) a que considera o direito aos alimentos como 

direito da personalidade; ii) a que o considera como direito patrimonial; iii) e por fim, a corrente 

que procura dar uma natureza jurídica diferenciada ao direito aos alimentos, “conciliando” as 

duas outras correntes ao considerar o direito aos alimentos como um direito de conteúdo 

patrimonial e finalidade pessoal. 

 
548 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 220. 
549 BRASIL. Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008. Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma 
como ele será exercido e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2008]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11804.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
550 “Art. 8º “É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.” 
551 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
552 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 253. 
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Giorge André Lando e Rita de Cássia Leite Corso enquadram o direito do nascituro aos 

alimentos na categoria dos direitos patrimoniais, considerando, ainda, que a tutela desses 

direitos é concretizada por via indireta, já que ocorre por intermédio da mãe gestante553.    

Sobre as duas outras correntes que tratam da natureza jurídica do direito aos alimentos, 

assim dispõe Maria Helena Diniz: 

  

Há os que os consideram como um direito pessoal extrapatrimonial, como o fazem 
Ruggiero, Cicu e Giorgio Bo, em virtude de seu fundamento ético-social e do fato de 
que o alimentando não tem nenhum interesse econômico, visto que a verba recebida 
não aumenta o seu patrimônio, nem serve de garantia a seus credores, apresentando-
se, então, como uma das manifestações do direito à vida, que é personalíssimo. Outros, 
como Orlando Gomes, aos quais nos filiamos, nele vislumbram um direito, com 
caráter especial, com conteúdo patrimonial e finalidade pessoal, conexa a um interesse 
superior familiar, apresentando-se como uma relação patrimonial de crédito-débito, 
uma vez que consiste no pagamento periódico de soma de dinheiro ou no 
fornecimento de víveres, remédios e roupas, feito pelo alimentante ao alimentando, 
havendo, portanto, um credor que pode exigir de determinado devedor uma prestação 
econômica.554 
 

Em que pese a posição majoritária do pensamento adotado por Maria Helena Diniz e 

Orlando Gomes – que atribui natureza sui generis ao direito a alimentos, considerando-lhe 

como de conteúdo patrimonial e finalidade pessoal – ressoam em parte considerável da doutrina 

brasileira vozes que atribuem o caráter de direito personalíssimo à prestação alimentícia. 

Neste sentido, Andréa Patrícia Toledo Távora Niess Kahn, Luciana Toledo Távora Niess 

e Pedro Henrique Távora Niess entendem que “O direito à prestação alimentícia é uma projeção 

do direito à vida, a que visa conservar, ostentando natureza personalíssima, não obstante 

expresso economicamente.”555 

Fernando Gaburri, por sua vez, apregoa que além de seu aspecto patrimonial, o direito a 

alimentos possui nítido caráter de direito da personalidade por expressar, em sua razão de 

existir, a manutenção da integridade física e psíquica do credor como meio de garantia da sua 

dignidade humana556. 

 
553 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 239-240. 
554 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 620. 
555 KAHN, Andréa Patrícia Toledo Távora Niess; NIESS, Luciana Toledo Távora; NIESS, Pedro Henrique Távora. 
Direito aos alimentos: natureza jurídica, requisitos, características, e alimentos provisionais e provisórios. Revista 
FMU Direito, São Paulo, a. 26, n. 37, p. 22-28, 2012. Disponível em: 
https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/FMUD/article/view/241/277. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 23. 
556 GABURRI, Fernando. Análise crítica da Lei de Alimentos Gravídicos. Revista Brasileira de Direito de 
Família, São Paulo, v. 11, p. 56-71, jun./jul. 2009. p. 60. 
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Silmara Chinelato também se posiciona ao lado dos que concordam com a natureza de 

direito da personalidade do direito aos alimentos, defendendo, inclusive – ainda que a lei de 

alimentos gravídicos disponha em contrário em seu artigo 1º557 – que o titular do direito aos 

alimentos gravídicos seria o próprio nascituro, e não a mãe: 

   

A recente Lei n. 11.804, de 5 de novembro de 2008, que trata dos impropriamente 
denominados ‘alimentos gravídicos’ – desnecessário e inaceitável neologismo, pois 
alimentos são fixados para uma pessoa e não para um estado biológico da mulher – 
desconhece que o titular do direito a alimentos é o nascituro e não a mãe, partindo da 
premissa errada, o que repercute no teor da lei.558 
 

Ademais, de modo a fortalecer o pensamento da autora, no qual o destinatário dos 

alimentos é o nascituro, cumpre observar que, conforme o parágrafo único, do artigo 2º, da lei 

em análise559, a própria gestante é colocada em posição de corresponsabilidade, juntamente com 

o pai do nascituro, pelos alimentos gravídicos. 

Saliente-se, ainda, que tais alimentos, por força do parágrafo único, do artigo 6º, da 

mesma lei, revertem-se, de forma automática, após o nascimento, em alimentos para o recém-

nascido, pelo que cabe questionar se isso seria plausível caso o direito em tela fosse 

exclusivamente da mãe560.   

Diante do exposto, entendemos como razoável a ideia de considerar o direito a alimentos 

gravídicos como direito um dos direitos da personalidade do nascituro, vez que, conforme se 

observou, tal direito tem como objetivo direto a garantia da vida do nascituro, ainda que também 

concorra para a vida da gestante. 

 

4.2.2.2 Os direitos referentes à integridade física do nascituro 

 

Observe-se, entretanto, que para exercer seu direito à vida, e, por conseguinte, nascer vivo 

e saudável, o nascituro deve ter garantidos também os direitos da personalidade relacionados à 

sua integridade física. 

 
557 “Art. 1º Esta Lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido.” 
558 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Código civil interpretado. Artigo por artigo. Parágrafo por Parágrafo. 
2. ed. São Paulo: Manoele, 2009. p. 702. 
559 “Art 2º [...] Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá 
ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na 
proporção dos recursos de ambos.” 
560 “Art. 6º [...] Parágrafo único.  Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em 
pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.” 
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Dessa forma, o direito à integridade física mostra-se, portanto, um desdobramento do 

direito à vida, e, no que concerne ao nascituro, abrange a proteção ao seu corpo (manutenção 

da idoneidade e imaculabilidade corporal) na medida em que, mesmo estando ainda no útero 

materno, o mesmo necessita ser protegido contra atos atentatórios à sua vida e à sua integridade 

que possam partir de terceiros, incluindo-se, dentre estes, a própria genitora561. 

Sobre a temática, Silmara Chinelato e Almeida aduz que os direitos à vida, à integridade 

física e à saúde do nascituro não se confundem com os direitos de sua genitora, ainda que com 

ela o mesmo mantenha relação de dependência, e por isso, mesmo que do ponto de vista jurídico 

haja controvérsias, não pode a mãe, sob pena de ser civilmente responsabilizada por omissão, 

recusar-se a ingerir medicamento ou a se submeter a intervenção médica destinados a preservar 

a saúde do nascituro562. 

Cabe ressaltar que, estando o pai impossibilitado de exercer o poder familiar, caso a 

gestante seja praticante de atos contrários aos interesses do nascituro, expondo-lhe a riscos de 

vida e de saúde, a este emergirá, nos moldes do caput do artigo 1.779 do Código Civil de 

2002563, o direito à nomeação de curador para a defesa de seus interesses, direito este que, 

embora não enquadre dentre os direitos da personalidade – pelo que será estudado com maior 

atenção no tópico 4.2.3.2, que versa sobre o direito do nascituro de ser representado judicial e 

extrajudicialmente – serve ao nascituro para a garantia dos mesmos.    

No tocante aos cuidados que devem ser destinados a todas as crianças, incluindo os 

nascituros, merece ressalte o disposto no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança 

de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990 que considera que [...] "a criança, em virtude de sua 

falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida 

proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento."564 

Percebe-se que tal dispositivo não fez distinção entre os nascituros e as crianças já 

nascidas, dispensando-lhes, dessa forma, idêntica proteção, perspectiva esta acompanhada 

 
561 Além da genitora, podem ser incluídos no papel de terceiros, dentre outros, empresas farmacêuticas, 
profissionais de saúde e o próprio Estado. Sobre a responsabilidade civil do Estado brasileiro no tocante às 
indenizações reconhecidas às pessoas que nasceram com malformações devido ao uso, pelas gestantes, do fármaco 
Talidomida, que teve seu uso indevidamente autorizado pelo Estado brasileiro, indica-se: LANDO, Giorge André; 
Queiroz, Alessandro Pelópidas Ferreira de. Dano à saúde do nascituro: o caso da talidomida e a responsabilidade 
civil do Estado. Revista Ciência & Saberes – Unifacema, Caxias, volume temático: direito, saúde e democracia, 
p. 1002-1010, 2018. Disponível em: http://www.facema.edu.br/ojs/index.php/ReOnFacema/article/view/357/207. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 1002-1010. 
562 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 315. 
563 “Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder 
familiar.” 
564 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. 20 de novembro de 1989. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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também pelo ECA, que além de não ter estabelecido, em seu 2º565, faixa etária mínima para a 

definição do lapso temporal que abrange a definição legal de criança – tendo se preocupado 

apenas em definir a idade máxima de doze anos – demonstra também a paridade entre nascituros 

e nascidos, na proteção da criança, ao estabelecer, em seu artigo 7º, que “A criança e o 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.”566 (Grifo nosso). 

Neste esteio, Silmara Chinelato e Almeida reforça a ideia de que o direito à saúde do 

nascituro decorre do seu direito à integridade física (lato sensu), e, por se tratar de um direito 

da personalidade, ao nascituro deve ser garantido desde a concepção567. 

Sobre o assunto, Lília Nunes dos Santos salienta que por ser titular do direito fundamental 

à saúde, o nascituro é tratado pela medicina como paciente e destinatário final de cuidados, 

atendimento e tratamentos médicos568, fato que pode acarretar, inclusive, na responsabilização 

de profissionais de saúde por danos extrapatrimoniais569-570-571 em favor nascituro, caso venham 

 
565 “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 
566  Convém pontuar que ainda que a gestante figure como a titular do direito ao atendimento pré-natal trazido no 
artigo 8º do ECA, não se pode desconsiderar que tal direito contribui também para a consumação do direito à saúde 
do nascituro. Neste sentido, observe-se, in verbis, o disposto no Art. 8º da referida lei: “É assegurado a todas as 
mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.” 
567 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 319. 
568 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 250. 
569 Thiago Borges Carvalho e Maurício Requião esclarecem, da seguinte forma, as divergências presentes na 
doutrina brasileira quanto à classificação dos danos: “Existem na doutrina nacional diversas classificações de dano. 
A mais comum separa o dano moral do dano patrimonial, mas ainda se pode classificar o dano em material e 
imaterial, além da elaboração de novas categorias, como o dano estético, o dano existencial, o dano familiar etc.” 
(BORGES, Thiago Carvalho; REQUIÃO, Maurício. Dano no âmbito da lesão e no âmbito do prejuízo: reflexão 
sobre cumulatividade dos danos extrapatrimoniais. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 22, 
p. 179-202, jan./mar. 2020. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/37519/1/Borges%2C%20Thiago%20Carvalho.pdf. Acesso em: 22 
nov. 2020. p. 181). 
570 Sobre o reconhecimento da nomenclatura “danos extrapatrimoniais” como gênero de outras espécies de danos, 
assim aduz Judith Martins-Costa: “Entendo efetivamente que, sendo mais ampla, a expressão danos 
extrapatrimoniais inclui, como subespécie, os danos à pessoa, ou à personalidade, constituídos pelos danos morais 
em sentido próprio (isto é, os que atingem a honra e a reputação), os danos à imagem, projeção social da 
personalidade, os danos à saúde, ou danos à integridade psicofísica, inclusos os danos ao projeto de vida, e ao livre 
desenvolvimento da personalidade, os danos à vida de relação, inclusive o prejuízo de afeição e danos estéticos. 
Inclui, ainda, outros danos que não atingem o patrimônio nem a personalidade, como certos tipos de danos 
ambientais.” (MARTINS-COSTA Judith. Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua reparação. 
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 19. mar. 2001. Disponível em: 
https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/71527/40589. Acesso em: 22 nov. 2020.  p. 194). 
571 Representando parte da doutrina que inclui o dano moral, stricto sensu, como uma das espécies dos danos 
extrapatrimoniais, assim dispõe Sérgio Severo: “O fundamental é que a designação dano moral está bastante ligada 
à idéia de dor, mas, como já se pôde observar, a dor pode estar presente ou não. Portanto, a designação dano 
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a ocorrer, em desfavor deste último, quaisquer prejuízos à sua integridade física em decorrência 

do exercício inadequado da atividade profissional572-573. 

Ressalte-se que em relação ao direito à saúde, em que pese sua aplicação no âmbito dos 

regimes público e privado – seja como um direito fundamental social enxergado como um dever 

do Estado, seja como um direito da personalidade aplicável às relações entre particulares – 

convém apontar que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana apresenta-se como ponto de 

intersecção que proporciona uma intrínseca correlação de instrumentalidade entre as 

perspectivas pública e privada574. 

Dessa forma, pode-se dizer que não é porque o direito à saúde se encontra, na Constituição 

Federal de 1988, listado dentre os direitos fundamentais sociais, que ele estaria impedido de ser 

reconhecido como um dos direitos da personalidade, até porque – conforme já se observou no 

tópico anterior – na perspectiva contemporânea do direito civil constitucional, a atuação do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana relativizou a dicotomia entre os ramos do direito no 

que se refere à garantia dos direitos da personalidade e direitos fundamentais. 

 
extrapatrimonial é mais ampla, é o gênero de que o dano moral é espécie.” (SEVERO, Sérgio. Os danos 
extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 36). 
572 Juliana Carvalho Pavão e Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador, ao refletirem sobre as novas técnicas 
desenvolvidas pelo ramo da engenharia genética, defendem que tal fato acarreta o reconhecimento de uma nova 
categoria de danos extrapatrimoniais, o chamado dano genético, que, sendo também aplicável ao nascituro, pode 
ser definido como o dano decorrente de alguma alteração no patrimônio genético da pessoa, podendo ser 
ocasionado por uma clínica, pelos pais ou até por uma mudança ambiental ocasionada por terceiro.(ESPOLADOR, 
Rita de Cássia Resquetti Tarifa; PAVÃO, Juliana Carvalho. Novos panoramas da responsabilidade civil e as 
tecnologias: dano genético. Revista Em Tempo, Marília, v. 18, p. 96-115, 2019. Disponível em: 
https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/3207. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 108-112). 
573 Neste sentido, convém apontar as palavras de Cátia Rejane Liczbinski Sarreta e Mariana Mrosk Teixeira: 
“Dessa forma, embora o nascituro tenha expectativas de direitos patrimoniais condicionadas ao implemento da 
condição do nascimento com vida (teoria natalista), pode-se afirmar concretamente que ele é titular, desde a 
concepção, de direitos subjetivos personalíssimos de forma plena, tais como vida, integridade física, dignidade, 
imagem e honra (teoria concepcionista). A partir dessa explicação, vislumbra-se que, em possível caso de violação 
à integridade física do nascituro, há a configuração de dano extrapatrimonial.” (SARRETA, Cátia Rejane 
Liczbinski; TEIXEIRA, Mariana MrosK. A possibilidade de concessão de dano extrapatrimonial em favor do 
nascituro na perspectiva do direito civil e constitucional. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, v. 15, n. 6, p. 
354-375, set./dez. 2016. Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3029/2781. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 368). 
574 Sobre o assunto, assim dispõe Hugo Evo Magro Corrêa Urbano: “Apesar da divisão entre o regime jurídico 
público e privado, há intrínseca correlação de instrumentalidade entre um e outro. Ambos encontram ponto de 
conexão na dignidade da pessoa humana, a qual o Estado estabeleceu como um de seus fundamentos (artigo 1º, 
inciso III, da Constituição da República do Brasil de 1988 – CR/88). Com efeito, a proteção do direito à saúde sob 
o ponto de vista do Direito Público, como direito fundamental social, servirá, a bem da verdade, para criar o 
ambiente propício para que a pessoa – considerada individualmente – desenvolva os demais atributos de sua 
personalidade. Nesse aspecto, apesar da interseção existente entre os direitos fundamentais e os direitos da 
personalidade – que aqui se coloca como instrumental –, é preciso ressalvar que não há uma coincidência entre 
ambas categorias.” (URBANO, Hugo Evo Magro Corrêa. Notas sobre a efetivação do direito fundamental à saúde. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 47, n. 188, p. 179-190, out./dez. 2010. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198720/000901849.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text
=Outrossim%2C%20sob%20o%20prisma%20do,diploma%20legal%20para%20promover%20sua. Acesso em: 
20 nov. 2020. p. 180). 
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Assim, após essa breve análise sobre os direitos da personalidade concernentes à vida e à 

integridade física do nascituro, adentra-se, a seguir, na temática dos direitos da personalidade 

relacionados à sua integridade moral.  

 

4.2.2.3 Os direitos da personalidade referentes à integridade moral do nascituro – imagem, 

honra e identidade pessoal – e breves comentários sobre a adoção do nascituro e o 

direito ao nome do natimorto  

 

Giorge André Lando e Rita de Cássia Leite Corso aduzem que, geralmente, lesões à 

integridade física não refletem apenas em perdas materiais, tendo em vista que a integridade 

física se encontra interligada a outros direitos individuais, tais como os direitos à honra e ao 

direito de imagem575. 

Dessa forma, o fato de o nascituro vir a sofrer alguma lesão à sua integridade física pode 

acarretar, também, em lesão concomitante ao seu patrimônio moral, que, por conseguinte, gera-

lhe o direito à respectiva reparação. 

O direito à integridade moral abrange diversos direitos, dentre os quais é possível 

mencionar o direito à imagem, o direito à honra e o direito à identidade pessoal e familiar, todos 

estes que, separadamente, são direitos individuais e pertencem à classe dos direitos da 

personalidade576. 

A imagem, para Uadi Lammêgo Bulos, deve ser tratada por uma noção ampla que abarca 

os traços característicos da personalidade, a fisionomia do sujeito, o rosto, a boca e as demais 

partes do corpo, além da representação de qualquer aspecto visual e da imagem física da pessoa, 

tais como atitudes, traços fisionômicos, gestos e modos de se trajar que podem ser reproduzidos 

através de esculturas, desenhos, pinturas, fotografias, meios televisivos, radiodifusão, revistas, 

jornais e outros meios de reprodução577. 

Rodolfo Pamplona Filho e Luís Carlos Vilas Boas Andrade Júnior complementam que  

imagem é um atributo físico e moral que compõe e individualiza cada pessoa, compreendendo 

dois aspectos, a imagem-retrato e a imagem atributo, em que a primeira, a imagem-retrato, 

representa o aspecto físico da pessoa, ou seja, seus traços que a distinguem de outras pessoas, 

 
575 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 244. 
576 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 244. 
577 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 146. 
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como, por exemplo, a cor dos olhos, o sorriso, o cabelo, dentre outros; e a segunda, a imagem-

atributo, por sua vez, simboliza o arcabouço moral da pessoa atrelada à maneira com a 

sociedade a enxerga578. 

O direito à imagem é um direito autônomo que se encontra integrado aos direitos da 

personalidade, fato que impõe que a utilização da imagem de alguém esteja sujeita à autorização 

do seu titular, motivo pelo qual caberá indenização em caso de uso indevido da imagem, por 

terceiros, independentemente da necessidade de se provar que tal uso possa ter causado 

degradação da identidade do titular do direito579. 

Observe-se que o direito à imagem está previsto expressamente tanto na Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, incisos V580 e X581, e XVIII, alínea “a”582, como no artigo 20 do 

Código Civil de 2002583, e, conforme explana Silmara Chinelato e Almeida, diz respeito à 

reprodução física da pessoa, inteira ou parcialmente, por qualquer meio de captação: fotografia, 

vídeo, pintura584. 

Aponte-se que, pelo fato de o ECA não ter estabelecido disparidade etária entre a figura 

da criança e do nascituro, cabe dizer que também neste estatuto a imagem do nascituro ganha 

proteção tendo em vista as disposições trazidas em seus artigos 17585 e 100, inciso V586. 

Assim, por proteção constitucional e infraconstitucional, ao nascituro também é garantido 

o direito à imagem, pelo que o mesmo tem direito que a mesma não seja indevidamente captada, 

fotografada ou, de outro modo, registrada e divulgada sem autorização de seu representante 

 
578 ANDRADE JÚNIOR, Luis Carlos Vilas Boas; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A torre de babel das novas 
adjetivações do dano. Revista LTR: Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 78, n. 5. P. 554-563, maio, 2014. 
Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/158911. Acesso em 22 nov. 2020. p. 567. 
579 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 246. 
580 “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem.” 
581 “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 
582 “XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.” 
583 “Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.” 
584 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 320-321. 
585 “Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e 
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais.” 
586 “Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 
que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. [...] V - privacidade: a promoção dos direitos 
e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva 
da sua vida privada.” 
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legal, não sendo válida, ainda, qualquer captação ou divulgação da imagem que sejam contrárias 

aos melhores interesses do nascituro587. 

Neste sentido, observe-se, também, que o exame de ultrassonografia, que cada vez mais 

impressiona pela altíssima qualidade das imagens, permite a reprodução da imagem do 

nascituro em seus detalhes, e assim, para sua utilização por terceiros, importa no consentimento 

do titular por meio de seu representante legal: pai, mãe ou curador588.   

Isto posto, Lília Nunes dos Santos reforça que “[...] será concedida indenização em prol 

do nascituro devido à obtenção, utilização ou divulgação de suas imagens sem autorização dos 

seus representantes legais, que também pode ser o curador.”589 

Outro direito da personalidade que também é garantido ao nascituro diz respeito ao 

direito à honra, direito este autônomo que não deve ser confundido com o direito à imagem. 

Sobre o assunto, esclarece Cláudio Luiz Bueno Godoy: 

 

[...] a elasticidade do conceito de direito à imagem presta-se sobremaneira a fomentar 
a confusão que dele se faz com o direito à honra. A ponto, inclusive, de se sustentar, 
tal como lembra Pontes de Miranda, que a imagem de alguém é protegida como 
decorrência de simultânea ofensa a sua honra e, portanto, não chega mesmo a 
constituir um autônomo direito da personalidade”, mas conclui que “em verdade, 
porém, imagem e honra não se confundem. Tanto assim que o direito à imagem pode 
ser violado sem que seja afetada a honra de uma pessoa.590 

 

Por honra entende-se a boa opinião e a fama adquiridas por mérito e virtude, 

apresentando, em seu escopo, duas vertentes: uma subjetiva – que se reflete no conceito que 

alguém faz de si próprio – e outra objetiva, que se mostra interligada à reputação, à boa fama e 

à consideração social com que a pessoa é tratada no meio em que atua591-592.  

 
587 BERTI, Silma Mendes. O nascituro e o direito à saúde. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, v. 99, p. 189-207, jul./dez. 2009. Disponível em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbep/article/view/18912/15890. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 198. 
588 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 321. 
589 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 252. 
590 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 36. 
591 ROMITA, Arion Sayão. Colisão de direito: liberdade de expressão e ofensa à honra e à imagem. Revista do 
Ministério Público do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 58, p. 53-76, out./dez. 2015. Disponível em: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1278014/Arion_Sayao_Romita.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 60. 
592 Flaviana Rampazzo Soares assegura que: “A honra projeta-se interna e externamente. A primeira hipótese é a 
honra em sentido subjetivo – avaliação própria e consciência de suas virtudes –, e a segunda em sentido objetivo, 
que representa a avaliação que os outros fazem das virtudes de determinada pessoa, o respeito e a consideração 
conquistados nas relações sociais, vale dizer, a sua reputação.” (SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade 
civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 107). 
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O direito à honra protege um bem imaterial intrinsecamente relacionado à dignidade da 

pessoa humana, e, figurando entre os direitos da personalidade, mostra-se intimamente 

relacionado à integridade e identidade moral da pessoa593. 

No direito brasileiro, a proteção da honra recebe tutela tanto na Constituição Federal 

(artigo 5, inciso X), como no Código Civil de 2002 (artigo 20). Para o nascituro, a proteção da 

honra existe desde o momento da concepção594, e costuma ser exemplificado pela maioria da 

doutrina pela alegação de bastardia595.  

Entretanto, não só à questão da bastardia está limitada a honra do nascituro. Já tendo 

reconhecido anteriormente a possibilidade de indenização por dano moral ao nascituro596-597, o 

 
593 MELLO, Cleyson de Moraes; MOREIRA, Thiago. Direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. p. 311. 
594 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 321. 
595 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 252. 
596 A possibilidade de indenização por dano moral ao nascituro também já foi reconhecida pelo Superior Tribunal 
de Justiça em outras oportunidades, como no Recurso Especial nº 931.556 - RS (2007/0048300-6), em que os 
Ministros da Terceira Turma, acompanhando voto da Ministra Relatora, Nancy Andrighi, reconheceram ao 
nascituro indenização por dano moral, em decorrência da morte do pai em acidente de trabalho, em valor igual ao 
atribuído aos seus irmãos já nascidos à época do acidente que vitimou o genitor da família. Em seu voto, a Ministra 
Nancy Andrighi salientou que: “Uma vez assentada essa ordem de idéias, verifica-se que uma diminuição do valor 
indenizatório fixado em relação ao nascituro é, portanto, uma tentativa de se estabelecer um padrão artificial de 
“tarifação” que não guarda relação alguma com a origem fática do dever indenizatório – porto relativamente seguro 
onde a jurisprudência costuma repousar sua consciência na difícil tarefa de compensar um dano dessa natureza. 
No mais, se fosse possível alguma mensuração do sofrimento decorrente da ausência de um pai, arriscaria dizer 
que a dor do nascituro poderia ser considerada ainda maior do que aquela suportada por seus irmãos, já vivos 
quando do falecimento do genitor. Afinal, maior do que a agonia de perder um pai, é a angústia de jamais ter 
podido conhecê-lo, de nunca ter recebido dele um gesto de carinho, enfim, de ser privado de qualquer lembrança 
ou contato, por mais remoto que seja, com aquele que lhe proporcionou a vida.” (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 931.556 - RS (2007/0048300-6). Responsabilidade civil. Acidente do 
trabalho. Morte. Indenização por dano moral. Filho nascituro. Fixação do quantum indenizatório. Dies a quo. 
Correção monetária. Data da fixação pelo juiz. Juros de mora. Data do evento danoso. [...] Impossível admitir-se 
a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais em relação ao nascituro, em comparação com 
outros filhos do de cujus, já nascidos na ocasião do evento morte, porquanto o fundamento da compensação é a 
existência de um sofrimento impossível de ser quantificado com precisão. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
Voto da Ministra Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ita&sequencial=780826&num_reg
istro=200700483006&data=20080805&formato=pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. p. 1-11). 
597 Em mais um caso, o STJ, por advento do julgamento do julgamento do Recurso Especial nº 399.028 - SP 
(2001/0147319-0), também reconheceu indenização por dano moral ao nascituro, decorrente de morte do pai por 
atropelamento, mas, neste caso, a Quarta Turma entendeu que o fato de o nascituro não ter conhecido o pai exerce 
influência na fixação do quantum. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial nº 399.028 
- SP (2001/0147319-0). Direito civil. Danos morais. Morte. Atropelamento. Composição férrea. Ação ajuizada 23 
anos após o evento. Prescrição inexistente. Influência na quantificação do quantum. Precedentes da turma. 
Nascituro. Direito aos danos morais. Doutrina. Atenuação. Fixação nesta instância. Possibilidade. Recurso 
parcialmente provido. I - Nos termos da orientação da Turma, o direito à indenização por dano moral não 
desaparece com o decurso de tempo (desde que não transcorrido o lapso prescricional), mas é fato a ser considerado 
na fixação do quantum. II - O nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância 
de não tê-lo conhecido em vida tem influência na fixação do quantum. III - Recomenda-se que o valor do dano 
moral seja fixado desde logo, inclusive nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso e evitando 
inconvenientes e retardamento da solução jurisdicional. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
Disponível em: 
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Superior Tribunal de Justiça, em exemplo bastante conhecido e relativamente atual, manteve 

indenização por dano moral ao nascituro, e também aos seus pais, em virtude de ofensas à honra 

e à imagem, realizadas em rede televisiva nacional pelo humorista brasileiro Rafinha Bastos, 

que proferiu as seguintes palavras ao se referir à cantora Wanessa Camargo, à época grávida: 

“Eu comeria ela e o bebê, não tô nem aí! Tô nem aí!”598 

Durante o julgamento deste caso, a alegação de ilegitimidade ativa do nascituro já havia 

sido afastada tanto na primeira instância como no Tribunal de Justiça de São Paulo599, e o STJ, 

por sua vez, manteve o valor da condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada 

um dos autores da ação: a cantora Wanessa Camargo, seu marido, e seu filho, que à época da 

ofensa, ainda ostentava a condição de nascituro.  

Além dos direitos à imagem e à honra, outro direito da personalidade, de cunho moral, 

que também se aplica ao nascituro, é o direito à identidade, que conforme explica Carlos 

Alberto Bittar, é o direito que se constitui como elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade 

em geral por meio do nome e de outros sinais identificadores da pessoa, cumprindo duas 

funções essenciais, quais sejam a de permitir a individualização da pessoa e a de evitar a 

confusão desta com outras600. 

Ao tratar do direito à identidade, também chamado de direito à identidade pessoal, a 

doutrina costuma explicitar que este direito abrange mais do que apenas o direito a ter um nome, 

 
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/IMG?seq=18388&nreg=200101473190&dt=20020415&for
mato=PDF. Acesso em: 22 nov. 2020). 
598 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.487.089 - SP (2014/0199523-6) – Ação de 
indenização por danos morais - comentário realizado por apresentador de programa televisivo, em razão de 
entrevista concedida por cantora em momento antecedente - instâncias ordinárias que afirmaram a ocorrência de 
ato ilícito ante a agressividade das palavras utilizadas e, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa 
humana, determinaram a responsabilização civil do réu pelos danos morais suportados pelos autores, aplicando 
verba indenizatória no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Irresignação do réu. Relator: 
Ministro Marco Buzzi. Disponível em: 
https://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/REsp%201487089.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
599 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (10. Câmara de Direito Privado). Apelação Cível - 
0201838-05.2011.8.26.0100. Ação indenizatória - Nascituro ilegitimidade ativa - Inocorrência - Inteligência do 
art. 2º, do CC - Capacidade ativa, de ser parte; estar em juízo - Nascimento com vida que leva à investidura na 
titularidade da pretensão de direito material exposta na inicial. Direito de expressão - Abuso - Configuração - 
Uso deste que deve se dar com responsabilidade - Impossibilidade de se tentar justificar o excesso no bom uso 
de tal direito, sob a alegação de que apenas se pretendeu fazer humor - Agressividade contida nas palavras 
trazidas na vestibular que afasta se tome o dito como piada. Sobreprincípio da dignidade da pessoa humana - 
Comprometimento - Situação que leva ao sopesamento dos direitos envolvidos - Precedência, no caso, da 
dignidade da pessoa humana sobre a liberdade de expressão - Inteligência dos art. 1º, inc. III; 5º, inc. IX e X; 
220, § 2º; e 221,inc. I, todos da CF. Dano moral - Ocorrência – Indenização – Valor que merece incremento em 
virtude da gravidade da conduta do réu e de suas conseqüências. Recurso de apelação improvido. Recurso 
adesivo ao qual se dá provimento. Relator: João Batista Vilhena. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22748385/apelacao-apl-2018380520118260100-sp-0201838-0520118260100-
tjsp. Acesso em: 22 nov. 2020. 
600 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
p. 128. 
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englobando, também, direitos como à identidade familiar e à identidade genética – ambos que 

também são garantidos ao nascituro – e ainda o direito de a pessoa se fazer e de se sentir 

individualizada, perante a sociedade, pela expressão do seu próprio modo de ser. 

Neste sentido, o Ministro Luiz Edson Fachin601 ensina que a identidade pessoal é o direito 

ao ser, ou seja, a identidade vai além da mera nomeação, encontrando eco nas experiências 

sociais, políticas, ideológicas, e culturais das quais a pessoa toma parte, e refletindo o modo 

pelo qual o indivíduo se conhece e é reconhecido pela sociedade, reconhecimento este que se 

mostra muito mais complexo que os rótulos simplistas que costumam se apresentar no campo 

das relações sociais. 

Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, o direito à identidade contempla duas instâncias, 

a identidade estática e a identidade dinâmica, em que a primeira compreende os direitos ao 

nome, à origem genética, à identificação biofísica; e a segunda, a identidade dinâmica, refere-

se à verdade biográfica e ao estilo individual e social, isto é, àquilo que a diferencia e singulariza 

o modo de ser da pessoa na sociedade. A autora salienta, ainda, que mutabilidade é um aspecto 

fundamental do direito à identidade pessoal, vez que a identidade pessoal pode mudar, e 

frequentemente muda, com a evolução da própria pessoa602-603. 

Dessa forma, o direito ao nome é visto como espécie da qual o direito à identidade é 

gênero, e assim sendo, a identidade engloba o nome como um sinal social de identificação 

humana principal, da mesma forma como o faz com o pseudônimo – nome convencional, 

fictício, escolhido para utilização em determinado setor de sua atividade – que goza da mesma 

proteção dada ao nome604, conforme prevê o artigo 19 do Código Civil de 2002605-606. 

 
601 FACHIN, Luiz Edson. O corpo do registro no registro do corpo; mudança de nome e sexo sem cirurgia de 
redesignação. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 1. p. 36-60. jul./set. 2014. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/130/126. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 37. 
602 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas (org.). 20 
anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 370-
371. 
603 Em relação à imutabilidade do nome, Fábio Siebeneichler de Andrade esclarece: “A regra da imutabilidade do 
nome não tem hoje caráter dogmático. Em essência, porém, não se alterou a concepção estabelecida pela 
legislação, que preconiza a estabilidade do prenome: somente em casos determinados, em que se demonstra o 
constrangimento para a pessoa, é que a jurisprudência tem admitido a possibilidade de alteração do nome ou do 
prenome.” (ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A tutela dos direitos da personalidade no direito brasileiro em 
perspectiva atual. Revista Derecho del Estado, Bogotá, n. 30, p. 93-124, jan./jul. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rdes/n30/n30a05.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 110). 
604 BARRETO, Wanderlei de Paula; OLIVEIRA, Maria Izabel Pinto de. Direito à identidade como direito da 
personalidade. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 10, n. 1, p. 199-215, jan./jun. 2010. 
Disponível em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1439/1005. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 210. 
605 “Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.” 
606 Sobre a importância do nome, assim complementa Luiz Edson Fachin: “A grande ingente questão que se coloca, 
portanto, é o fato do nome ser elemento constitutivo de magna importância para a formação da identidade pessoal. 
Isso significa dizer que ao ser individualizado por um nome, a pessoa deve se sentir confortável em relação a isso, 
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Sobre a proteção jurídica do nome trazida no Código Civil de 2002, cumpre relembrar 

que em seu artigo 16, o tal código dispõe que “Toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome”, e, em seus artigos 17607 e 18608, são estabelecidas 

limitações à utilização do nome de pessoa alheia. 

Assim, por se tratar de direito da personalidade inerente à integridade moral, o direito ao 

nome também é garantido ao nascituro, e se encontra intimamente ligado a outro direito da 

personalidade do qual o nascituro é titular: o direito à identidade familiar, também conhecido 

como direito à filiação. 

Observe-se que o caráter personalíssimo do direito à filiação aparece previsto 

expressamente no ECA, que em seu artigo 27, dispõe, in verbis: “O reconhecimento do estado 

de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra 

os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.” 

 Conforme ensina Benedita Inez Chaves Lopes, as relações de parentesco se fixam não 

apenas a partir do nascimento, mas sim logo desde a concepção, surgindo, deste fato, as 

características fisiológicas que determinarão o elo jurídico permanente entre pais e filhos por 

toda a vida609. 

Em relação ao nascituro, o direito à identidade familiar – que compõe a personalidade 

humana e sem o qual esta se mostra incompleta – recebe previsão, no direito brasileiro, nos 

artigos 1609, parágrafo único do Código Civil; e 26, parágrafo único do Estatuto da Criança e 

do Adolescente610. 

O artigo 1.609 do Código Civil de 2002 afirma, em seu parágrafo único, que “O 

reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele 

deixar descendentes.” Por sua vez, em sentido semelhante, o parágrafo único do artigo 26 do 

ECA dispõe que “O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao 

falecimento, se deixar descendentes.” 

 
e, a nomenclatura deve refletir a forma como a pessoa se sente sobre si mesma e como é reconhecida pela 
comunidade. Direito fundamental ao nome, dessa forma, deve levar em conta não apenas a existência de um nome 
em si, mas a sua função social na criação da identidade do ser humano.” (FACHIN, Luiz Edson. O corpo do 
registro no registro do corpo; mudança de nome e sexo sem cirurgia de redesignação. Revista Brasileira de 
Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 1. p. 36-60. jul./set. 2014. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/130/126. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 41). 
607 “Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.” 
608 “Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.” 
609 LOPES, Benedita Inez Chaves. A tutela jurídica do nascituro. São Paulo: LTR, 2000. p.85. 
610 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 247. 
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Isto posto, Lília Nunes dos Santos salienta que qualquer dos pais pode pleitear, em nome 

do nascituro, o reconhecimento da filiação (maternidade ou paternidade), fato que geralmente 

se justifica em razão de situações como por exemplo quando que o pai pode estar em perigo de 

vida, ou quando a mãe tenha receio de não sobreviver ao parto, ou ainda quando a mãe ou pai 

possam ter contraído doença que, em grau mais avançado, possa ser empecilho à livre expressão 

da vontade611.  

Conforme se vê, a perfilhação pode preceder ao nascimento, cabendo observar, inclusive, 

que o nascituro, portanto, tem direito à identidade familiar mesmo em casos em que o pai não 

queira reconhecê-lo de forma voluntária, ocasião em que a legislação oferece ferramentas 

jurídicas aliadas ao avanço da medicina para forçar o reconhecimento da filiação, como, por 

exemplo, por meio da realização de exame de DNA antes mesmo do nascimento do nascituro612. 

Enfatize-se ainda, que por apresentarem relação direta com o direito ao nome e o direito 

à filiação do nascituro, a temática da adoção e do direito ao nome e ao registro do natimorto 

configuram dois assuntos que têm merecido atenção da doutrina. 

Atualmente, o reconhecimento do direito ao nome do natimorto, com o respectivo 

registro do nome nos cartórios competentes, tem se mostrado assunto bastante controverso nas 

decisões judiciais e nas normas expedidas pelas corregedorias dos Tribunais de Justiça dos 

estados brasileiros613-614. 

 
611 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 252. 
612 CORSO, Rita de Cássia Leite; LANDO, Giorge André. Direitos da personalidade: a classificação dos direitos 
do nascituro. Revista Jurídica – Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 224-253, 2015. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1454/989. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 247-248. 
613 “Quanto ao nome do natimorto, constata-se uma diversidade de tratamento entre as normativas, pois enquanto 
algumas, como a dos Estados de Mato Grosso e Bahia, expressamente, proíbem a inserção do nome no registro, 
outras, como a do Estado de São Paulo, Rondônia e Acre, facultam aos genitores a inclusão do nome do natimorto 
no registro.” (AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do; MARÇAL, Vitor de Medeiros. A (in)existência de 
vida e a situação jurídica do natimorto sob as perspectivas díspares das normas de corregedorias de justiça. Revista 
Brasileira de Direito Civil – RDBCivil, Belo Horizonte, v. 15, p. 17-32, jan./mar. 2018. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/202/194. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 18). 
614 “A principal questão que enseja divergências junto às normativas de diversas Corregedorias-Gerais de Justiça 
(NCGJ) diz respeito ao nome a ser (ou não) atribuído ao natimorto em seu registro, encontrando, de início, nas 
NCGJ-MT, expressa e categórica vedação quando, em seu artigo 859, diz que “em caso de natimorto não será 
dado nome, nem usada a expressão “feto’”, afastando possíveis argumentos no sentido de que o natimorto teria 
direito ou mesmo seus genitores à faculdade de registrar seu filho morto antes do nascimento e atribuir-lhe um 
prenome e sobrenome. O posicionamento era seguido, até o ano de 2012, pelas NCGJ-SP. Conforme se nota em 
Marcelo Salaroli de Oliveira e Mario de Carvalho Camargo Neto, o extremado posicionamento possuía certa 
resistência da parte dos registradores das pessoas naturais, tendo em vista que em “outras unidades da federação 
os registradores tinham por prática incluir o nome atribuído ao natimorto, sendo interessante a defesa de que, sob 
a ótica da dignidade, cabe aos pais o direito de escolher e dar um nome àquele filho perdido”. Em posição 
diametralmente oposta, demonstrando a tendência da doutrina, foi aprovado o Enunciado nº 1 da I Jornada de 
Direito Civil, a explicitar que “a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne 
aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura”. Assim, extrai-se do enunciado que o 
natimorto possui direitos próprios, visto que a “proteção que o código defere ao nascituro” não se perfaz 
indiretamente, por via oblíqua, como se recebesse a proteção de direitos da personalidade de seus genitores, mas, 
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Isto porque, no que se refere à possibilidade do reconhecimento e registro do nome ao 

natimorto, a lei que dispõe sobre os registros públicos – Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 

1973615 – aparenta estar em descompasso com o espírito propagador da dignidade da pessoa 

humana amplamente expressado pela Constituição Federal de 1988 que, diga-se de passagem, 

foi promulgada quinze anos após a lei de registros públicos. 

Rafael Lamera Giesta Cabral e Wiqlifi Bruno de Freitas Melo explicam, abaixo, de forma 

detalhada, a controvérsia suscitada: 

 

No tocante ao natimorto, a norma jurídica lhe reserva um registro (stricto sensu) em 
apartado, cuja expressão não inclui, dentre seus elementos, espaço para nome, em 
clara distinção ao estabelecido ao nascituro que galga, ainda que por poucos segundos, 
vida extrauterina. Dispõe a Lei de Registros Públicos que os livros estabelecidos no 
cartório serão dedicados a registros de mesma espécie, sendo o Livro “A” depósito 
dos assentos de nascimento, sendo o nome um de seus elementos essenciais (art. 54, 
item 4º). Por seguinte, estabelece que o livro “C Auxiliar” se porá como repositório 
dos natimortos, tendo como elementos aqueles cabíveis (expressão vaga ofertada pelo 
§1º do art. 53 da norma). A interpretação dada pela jurisprudência conservadora e pela 
práxis nas serventias de registro brasileiras, assentadas nas Normas de Serviço 
expedidas pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos estados federativos, é de 
que não existe possibilidade jurídica de se conceder nome ao natimorto em seu 
registro, haja vista não constar explícito tal elemento na legislação suprarrelacionada. 
[...] Nos casos de acionamento do judiciário, são diversos os desfechos e formas de 
aplicação da norma, não havendo, portanto, unanimidade no cabimento ou não da lei 
desatualizada ou de uma subsunção direta da Constituição Federal.616 
 

Pelo que se vê, a lei de registros públicos desconsidera os laços de afeto e a dignidade 

humana insculpidos na Constituição Federal, pelo que se permite dizer que esta configuração 

contemporânea do registro do natimorto representa um mero levantamento de dados para 

controle de estatísticas, não incluindo em seu fim, a dignificação do ser humano, seja do genitor 

ou mesmo da lembrança do indivíduo que gozou de afeto617. 

 
pelo contrário, possui direitos próprios e autônomos.” (AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do; 
MARÇAL, Vitor de Medeiros. A (in)existência de vida e a situação jurídica do natimorto sob as perspectivas 
díspares das normas de corregedorias de justiça. Revista Brasileira de Direito Civil – RDBCivil, Belo Horizonte, 
v. 15, p. 17-32, jan./mar. 2018. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/202/194. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 20). 
615 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências.. Brasília, DF: Presidência da República, [1973]. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
616 CABRAL, Rafael Lamera Giesta; MELO, Wiqlifi Bruno de Freitas. Direito ao registro de nome do natimorto 
no brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 38.2, p. 69-91, jul./dez. 
2018. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/20517/95964. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 71. 
617 CABRAL, Rafael Lamera Giesta; MELO, Wiqlifi Bruno de Freitas. Direito ao registro de nome do natimorto 
no brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 38.2, p. 69-91, jul./dez. 
2018. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/20517/95964. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 88-
89. 
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Perceba-se que, embora ainda existam decisões que negam o direito ao nome e o 

respectivo registro do natimorto no judiciário brasileiro, o Conselho da Justiça Federal, por 

advento do Enunciado nº 1 da I Jornada de Direito Civil por ele promovida em setembro de 

2002, posicionou-se, de forma expressa, pelo reconhecimento de alguns direitos da 

personalidade ao natimorto, dentre os quais o direito ao nome, conforme se observa, in verbis: 

“A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos 

da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura.”618 

Neste sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald refletem que tendo em 

vista serem reconhecidos direitos da personalidade ao nascituro desde a concepção, esta 

proteção deve também alcançar o natimorto, concedendo-lhe, portanto, a titularidade de direitos 

da personalidade como os direitos à imagem e ao nome619. 

Há, entretanto, quem defenda o direito ao registro do nome do natimorto não como um 

direito da personalidade do ser que pereceu antes de nascer, mas sim como um direito subjetivo 

dos pais resguardado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

Neste esteio, Rafael Lamera Giesta Cabral e Wiqlifi Bruno de Freitas Melo dizem que o 

nome, embora figure como elemento integrante da personalidade, desenrola-se em muitos 

aspectos que fogem ao alcance das regras deste instituto, desdobrando-se, assim, para além do 

direito a ter um nome, também em um direito a colocar um nome em um filho, direito este que 

se encontra presente no arcabouço jurídico dos pais da criança, fazendo, pois, com que o direito 

ao registro do nome do natimorto não figure como um direito próprio do natimorto, mas sim 

dos pais como forma de garantia da dignidade da família e do respeito ao reconhecimento do 

seu luto620. 

Sobre o assunto, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do Amaral e Vitor de Medeiros, 

observando a regra de que a morte marca o fim da personalidade jurídica, aduzem que, 

constatado o nascimento de um morto, o exercício dos direitos no ato do registro se concretiza 

pelos seus titulares, que são os genitores do natimorto, embora acreditem que melhor solução 

 
618 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. Reúne as palestras proferidas, as 
proposições e os enunciados formulados e aprovados na I Jornada de Direito Civil,promovida em Brasília, pelo 
Centro de Estudos Judiciários – CEJ do Conselho da Justiça Federal – CJF, nos dias 12 e 13 de setembro de 2002. 
Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-
1/publicacoes-1/jornadas-cej/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/jornadas-cej/i-jornada-de-direito-civil.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
619 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 
2012. p. 309. 
620 CABRAL, Rafael Lamera Giesta; MELO, Wiqlifi Bruno de Freitas. Direito ao registro de nome do natimorto 
no brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 38.2, p. 69-91, jul./dez. 
2018. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/20517/95964. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 89-
90. 
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seria atribuir direitos próprios e titularidade post-mortem ao natimorto, seja em função de ser o 

primeiro momento de o registrado exercer seu direito ao nome, ou por existir humanidade inata 

àquele que nasceu sem vida muito embora tenha percorrido parte do percurso intrauterino621.  

Diante do exposto, entendemos que melhor posição se mostra a que reconhece o direito 

ao nome e o respectivo registro ao natimorto, posto que, além de não acarretar em nenhum 

desdobramento patrimonial significativo, tem o condão de amenizar a dor e de promover a 

dignidade dos pais que um filho deixaram de ter fisicamente em seus braços, e, mais ainda, de 

respeitar o direito ao nome do próprio natimorto, dado que, se ao nascituro se reconhece tal 

direito – até mesmo pelos adeptos da teoria natalista da personalidade jurídica – parece-nos 

adequado reconhecê-lo ao natimorto que, como se sabe, obrigatoriamente esteve na condição 

de nascituro em momento anterior de sua existência. 

Encerrada a temática do direito ao nome do natimorto, merece atenção uma breve 

abordagem sobre o instituto da adoção em relação à sua aplicabilidade ao nascituro, assunto 

que atualmente ainda gera posicionamentos conflitantes na doutrina e na jurisprudência do 

Brasil. 

Há de se observar que embora o reconhecimento de um possível direito à adoção do 

nascituro não figure como um de seus direitos da personalidade em si mesmo, seu estudo se 

encaixa neste tópico devido ao fato de o instituto da adoção, se aplicável ao nascituro, poder se 

mostrar, de alguma forma, relacionado a determinados direitos da personalidade do mesmo, tais 

como os direitos à vida, à alimentos, à saúde e à identidade familiar. 

 Marina Pacheco Cardoso622 entende não haver impedimento para que o nascituro possa 

ser adotado, vez que, embora o ECA não tenha regulamentado expressamente a adoção do 

nascituro, o fato de ele dispor, em seu artigo 7º, que a criança e o adolescente têm direito à 

proteção da vida e da saúde por meio da efetivação de políticas públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e em condições dignas de existência, seria suficiente 

para sustentar sua permissão para a adoção do nascituro, ainda mais quando seu próprio artigo 

26 – em sentido semelhante ao artigo 1.609 do Código Civil – permite o reconhecimento do 

descendente previamente ao nascimento, e, além disso, com a Constituição Federal, em seu 

 
621 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do; MARÇAL, Vitor de Medeiros. A (in)existência de vida e a 
situação jurídica do natimorto sob as perspectivas díspares das normas de corregedorias de justiça. Revista 
Brasileira de Direito Civil – RDBCivil, Belo Horizonte, v. 15, p. 17-32, jan./mar. 2018. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/202/194. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 31-32. 
622 CARDOSO, Marina Pacheco. A adoção do nascituro sob a égide do código civil de 2002. Revista Direito & 
Justiça, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 52-60, jan./jul. 2009. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H_Q6bJgac5IJ:https://revistaseletronicas.pucrs.br/inde
x.php/fadir/article/view/8211/5898+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 55. 
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artigo 227, reforçando a proteção integral à criança e ao adolescente e o direito à convivência 

familiar, que nem sempre consegue ser cumprido pela família biológica. 

A autora aponta ainda, como outro subsídio que confirmaria a possibilidade da adoção de 

nascituro, o direito de igualdade entre filhos, trazido tanto no artigo 227, § 6º da Constituição 

Federal, como no artigo 1.596 do Código Civil, e no artigo 20 do ECA, que impõe não importar 

a origem da filiação, se biológica ou civil, para a garantia da concessão de um tratamento 

homogêneo em relação aos filhos623. 

Silmara Chinelato e Almeida, por sua vez, salienta que a utilidade da adoção é a mesma 

que embasa a importância da assistência pré-natal, posto que o direito a alimentos e à saúde – 

o primeiro relacionado à vida e o segundo à integridade física – por si sós justificariam o direito 

de o nascituro ser adotado, ressaltando, ainda, que a adoção deve ser sempre excepcional, quer 

para os nascidos, quer para os nascituros, fato que não demonstra contrariedade alguma ao 

disposto no artigo 19624 do ECA, que prevê a regra na qual, preferencialmente, a criança e o 

adolescente devem ser criados no âmbito de sua família natural625. 

Observe-se que quando se fala em adoção de adolescente ou de criança, seja esta última 

já nascida ou ainda na condição de nascituro, necessariamente devem ser levados em 

consideração, sobretudo, os interesses do menor. 

Fato é que a legislação brasileira atual não regulamenta expressamente a hipótese de 

adoção de nascituros, o que faz emergir diversos aspectos controvertidos a respeito da 

possibilidade do reconhecimento deste tipo de adoção, principalmente pelo fato de a 

possibilidade de adoção de nascituro ser comumente enquadrada na modalidade conhecida 

como “adoção intuitu personae”626.  

 
623 CARDOSO, Marina Pacheco. A adoção do nascituro sob a égide do código civil de 2002. Revista Direito & 
Justiça. Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 52-60, jan./jul. 2009. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H_Q6bJgac5IJ:https://revistaseletronicas.pucrs.br/inde
x.php/fadir/article/view/8211/5898+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 55. 
624 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 220-224. 
625 Cabe apontar que esses comentários se baseiam em escritos de Silmara Chinelato e Almeida que se referiam, à 
época em que foram produzidos, à antiga redação do artigo 19 do ECA, que dizia, in verbis: “Art. 19. Toda criança 
ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes.” Observe-se, contudo, que a nova redação do artigo, introduzida pela Lei nº 13.257, de 
2016, e a seguir demonstrada, em nada modifica o sentido empregado pelos dizeres da referida autora: “Art. 19.  É 
direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento 
integral.” (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 
626 Sobre o assunto, aduz Marina Pacheco Cardoso: “Muito embora, a possibilidade de adoção à época da gestação 
fosse expressa na legislação pretérita, a maioria dos doutrinadores rechaça a adoção de criança antes do 
nascimento, pois sustentam que a não abordagem do assunto pela legislação atual demonstra a intenção do 
legislador em proibir este tipo de adoção, e invocam a Convenção de Haia, a qual regula a adoção internacional, e 
exige o consentimento da mãe após o nascimento da criança.” (CARDOSO, Marina Pacheco. A adoção do 
nascituro sob a égide do código civil de 2002. Revista Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 52-60, 
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Rodrigo Faria de Souza especifica, a seguir, o significado de adoção intuitu personae: 

 

A adoção dirigida ou direcionada ou intuitu personae é aquela decorrente de ato no 
qual a(os) genitora(es), por não desejar(em) ou não possui(rem) condições financeiras 
e/ou emocionais de cuidar do seu filho, opta(m) por doá-lo a um terceiro (sem 
observar o cadastro de adotantes previsto no art. 50 do ECA), que passa a exercer a 
guarda de fato da criança e, posteriormente, requer a sua adoção. Em regra, esta 
adoção ocorre quando uma mulher que irá dar à luz revela a pessoas conhecidas que 
não tem condições de criar e educar o filho, e que pretende dá-lo a quem tiver mais 
condições. Por interpostas pessoas ou diretamente, um casal manifesta o desejo de 
adotar, e não raro passa a dar assistência para que aquele parto seja bem sucedido. 
Nascida a criança, a mãe a entrega ao casal adotante que, após exercer a guarda de 
fato por determinado período, ajuíza ação de adoção com o consentimento expresso 
da genitora, pleiteando antecipação de tutela para obtenção da guarda provisória.627 
 

Analisando-se os dispositivos do ECA que tratam da adoção, percebe-se que as críticas à 

adoção intuitu personae perpassam por temas como: i) um possível desrespeito ao cadastro 

nacional de adoção, previsto no artigo 50628 do ECA, que pode acarretar riscos ao menor pela 

escolha de adotantes “despreparados” para exercer o papel de pais; ii) a possibilidade de riscos 

ao menor em virtude da ocorrência de comércio e tráfico internacional de crianças, que são 

condutas tipificadas nos artigos 238629 e 239630 do ECA; iii) o desrespeito à regra da 

convivência prévia exigida no artigo 46631 do ECA para a adoção de crianças e adolescentes; 

iv) o desrespeito à preferência da adoção da criança por pessoas vinculadas à sua família natural, 

nos moldes do artigo 25, caput, e parágrafo único do ECA632; v) a necessidade de o 

consentimento da gestante – que opta por entregar filho para a adoção – ter que ocorrer apenas 

 
jan./jul. 2009. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H_Q6bJgac5IJ:https://revistaseletronicas.pucrs.br/inde
x.php/fadir/article/view/8211/5898+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 57). 
627 SOUZA, Rodrigo Faria de. Adoção dirigida (vantagens e desvantagens). Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, 
v. 12, n. 45, p. 184-194, 2009. Disponível em: 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista45/Revista45_184.pdf. Acso em: 25 nov. 2020. 
p. 184. 
628 “Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.” 
629 “Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa: Pena - 
reclusão de um a quatro anos, e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga 
ou recompensa.” 
630 “Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior 
com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro: Pena - reclusão de quatro a seis anos, e 
multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) 
anos, além da pena correspondente à violência.” 
631 “Art. 46.  A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.” 
632 “Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.” 
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após o nascimento da criança, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 166 do ECA633, fato 

que impediria a adoção do nascituro propriamente dita. 

Convém apontar que a Lei nº 13.509, de 2017, incluiu no ECA o artigo 19-A, que 

disciplina a hipótese em que a gestante demonstre interesse em entregar o nascituro para a 

adoção, in verbis: “Art. 19-A.  A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho 

para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da 

Juventude.” 

Perceba-se que a redação do artigo não aponta no sentido de viabilizar a adoção intuitu 

personae, ou seja, a que a mãe e/ou o pai indicam o adotante, mas apenas sinaliza o 

acolhimento634 e o encaminhamento da gestante – que deseja entregar o nascituro para a adoção 

– para serviço de saúde e assistência social, para, ao final, se fracassada a opção da busca por 

pessoa da família extensa do nascituro que possa assumir sua guarda (§3º e §4º)635, e, em caso 

de confirmação do consentimento636 da gestante quanto à adoção, esta se concretize, após o 

nascimento da criança, nos moldes previstos na legislação. 

Entendemos, enfim, que realmente há riscos de se admitir, de forma indiscriminada, a 

adoção de nascituro na forma intuitu personae, muito embora, se esta puder ser analisada caso 

a caso, e realizada de forma excepcional, com o devido acompanhamento judicial em todas as 

suas etapas, poderá apresentar-se como uma alternativa ao aborto, promovendo, pois, o melhor 

interesse do nascituro no sentido de garantir-lhe a própria dignidade e seus direitos da 

personalidade à vida, a alimentos, à saúde, e à identidade familiar637. 

 
633 “Art. 166.  Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem 
aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em 
cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. [...] § 6º O 
consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança.” 
634 “§ 1o A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que 
apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e 
puerperal. §2o De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou 
mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento 
especializado.” 
635 “§ 3o A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará 
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.” “§ 4o Na hipótese de não haver a indicação 
do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária 
competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda 
provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar 
ou institucional.” 
636 “§ 5º Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai 
indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1 o do art. 166 desta Lei, garantido o sigilo sobre a 
entrega.” 
637 Marina Pacheco Cardoso, a seu molde, mostra-se defensora do reconhecimento do direito de adoção do 
nascituro: “Entende-se, por fim, ser possível a adoção de nascituro, pois evidente que este é um sujeito de direito, 
como qualquer ser humano já nascido. Ainda, conforme analisado são consistentes os argumentos que sustentam 
que a dignidade da pessoa humana deva atingir os nascituros, e conseqüentemente concessão de direitos e garantias 
aos que estão por nascer, inclusive o direito de ser adotado e ter uma vida digna desde a fecundação.” (CARDOSO, 
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Para arrematar a questão dos direitos da personalidade do nascituro, resta observar o que 

diz a doutrina a respeito de um recém-reconhecido direito da personalidade, surgido por advento 

do progresso científico e tecnológico da humanidade: o direito à identidade genética, que por 

sua natureza, encaixa-se dentre os direitos referentes à identidade pessoal. 

Silmara Chinelato e Almeida considera da naturalidade do ser humano que ele busque 

suas raízes por vários fatores, inclusive pela necessidade de melhor se conhecer, pelo que 

considera o direito à identidade genética um direito da personalidade que pode ou não ser 

exercido pelo ser gerado por meio de técnicas que utilizem doador anônimo de gametas638.  

A autora entende, inclusive, que o anonimato exigido dos e pelos doadores de gametas 

vão de encontro ao direito da personalidade do concebido, e, dessa forma, a destruição da 

identidade dos pais genéticos, por clínicas, hospitais e profissionais que se utilizem das técnicas 

de reprodução assistida com doação de gametas, sujeita-lhes à responsabilização por dano 

moral, em virtude de violação de direito da personalidade, com base nos incisos V e X do artigo 

5º da Constituição Federal639. 

Maria Helena Diniz, por sua vez, também salienta que o nascituro, em caso de fertilização 

assistida na qual seja utilizado material genético de doador anônimo, deve ter reconhecido o 

direito à sua identidade genética, isto é, o direito de saber a procedência do seu material genético 

para que, em seu futuro, conhecendo suas origens genéticas, possa evitar situações de incesto, 

ao atingir a idade nupcial, e ainda melhor direcionar tratamentos profiláticos para diversas 

moléstias físicas e psíquicas640. 

A autora ressalta, porém, que o direito à identidade genética “[...] não se confunde com o 

direito à filiação nem gera o direito de reivindicar nome da família, pensão alimentícia e herança 

do pai genético.”641 

Conforme se vê, Silmara Chinelato e Almeida e Maria Helena Diniz entendem que 

conhecer a identidade genética é um direito que faz parte da expressão da própria personalidade, 

pelo que se pode dizer ser um direito que ajuda na individualização do ser perante a sociedade, 

 
Marina Pacheco. A adoção do nascituro sob a égide do código civil de 2002. Revista Direito & Justiça, Porto 
Alegre, v. 35, n. 1, p. 52-60, jan./jul. 2009. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H_Q6bJgac5IJ:https://revistaseletronicas.pucrs.br/inde
x.php/fadir/article/view/8211/5898+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 58). 
638 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos da personalidade do nascituro. Revista Scientia Iuris, 
Londrina, v. 7/8, p. 87-104, 2003/2004. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/11105/9819. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 103. 
639 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos da personalidade do nascituro. Revista Scientia Iuris, 
Londrina, v. 7/8, p. 87-104, 2003/2004. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/11105/9819. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 103-104. 
640 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 164. 
641 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 164. 
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e que, por isso, conforme o pensamento de Maria Celina Bodin de Moraes642, pode ser 

enquadrado, ao lado dos direitos ao nome e à identidade familiar, como uma espécie do 

arcabouço do direito à identidade pessoal. 

 

4.2.3 Outros direitos do nascituro: direitos patrimoniais e direito à representação 

 

Além dos direitos da personalidade, o nascituro é titular de outros direitos não 

personalíssimos que também merecem ser estudados, quais sejam: direitos à herança, à doação, 

à representação. 

Observe-se que a análise da questão sobre o reconhecimento de um possível direito do 

nascituro à adoção também caberia neste tópico – tendo em vista não se enquadrar diretamente 

dentre os direitos da personalidade – embora tenhamos optado por analisá-lo no tópico anterior 

dada a relação intrínseca que a temática mantém com alguns direitos desta espécie que são 

titularizados pelo nascituro, tais como os direitos à vida, à integridade física e à identidade 

familiar. 

 

4.2.3.1 Direitos patrimoniais: herança e doação 

 

Inicialmente, cabe relembrar que os direitos do nascituro à herança e à doação figuram na 

categoria dos direitos patrimoniais, e por isso, conforme já se observou, estão condicionados ao 

nascimento com vida para sua efetiva concretização. 

Neste sentido, Lília Nunes dos Santos apregoa que quanto aos direitos de ordem 

patrimonial dos quais o nascituro pode ser titular – direitos à herança e à doação – a plena 

eficácia dos mesmos e a possibilidade de sua transmissibilidade ficam resolutivamente 

condicionadas ao nascimento com vida643. 

Sobre o assunto, Maria Helena Diniz entende que o nascituro poderá receber bens por 

herança ou doação, mas o direito de propriedade somente incidirá em seu patrimônio se ele vier 

a nascer com vida, hipótese em que, mesmo que faleça logo em seguida, os bens recebidos 

poderão ser transmitidos aos seus sucessores644.  

 
642 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas (org.). 20 
anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 370-
371. 
643 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 254. 
644 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 166. 
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Conforme se vê, caso o nascituro nasça sem vida, ou seja, seja um natimorto, os bens 

recebidos por herança ou doação não adentram em seu patrimônio, e, dessa forma, voltam às 

suas respectivas origens.  

O direito de o nascituro receber doação está expressamente previsto no artigo 542 do 

Código Civil, que dispõe, in verbis, que “A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo 

seu representante legal.”  

Ressalte-se que para que a doação seja válida, é necessário que o nascituro já esteja 

concebido à época do ato de doação, e que seja concedido o aceite por seus representantes 

legais, pelo que, caso assim estes sinalizem, poderão, desde logo, ter a posse dos bens doados 

e perceber seus frutos na qualidade de depositários645. 

Em relação ao direito sucessório, o Código Civil garante o direito de suceder do nascituro 

em seu artigo 1.798, que assim dispõe: “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já 

concebidas no momento da abertura da sucessão.” 

Gilselda Hironaka observa que tal dispositivo legal, ao listar os legitimados à sucessão, 

não apresenta distinção entre a sucessão legítima e a testamentária, motivo pelo qual o 

nascituro, assim como os nascido vivos, pode tanto ser herdeiro legítimo como ser herdeiro 

testamentário646. 

Carlos Roberto Gonçalves traz um exemplo que se mostra de fundamental importância 

em uma sucessão que possa ter nascituro como herdeiro: saber se o feto, que vier a morrer 

durante o parto, terá respirado e vivido ainda que por apenas alguns segundos. Isto porque, 

continua o autor, se o genitor, recém-casado pelo regime de separação de bens, já tiver falecido 

no momento do nascimento de seu filho, deixando vivos os seus pais (os avós do nascituro), no 

caso de o infante ter respirado após o nascimento, ainda que por mínimos instantes, este 

receberá de seu pai todo o patrimônio que lhe foi deixado por herança, e, vindo a falecer logo 

em seguida, este patrimônio será por ele (o nascituro) transmitido, pela sua morte, à sua 

genitora, fato que não ocorreria, por exemplo, caso o nascituro viesse a ser, na verdade, um 

natimorto, ocasião em que não chegaria nem mesmo a receber a herança de seu pai, sendo esta 

herança, no caso, transmitida diretamente do seu pai para seus avós paternos647.   

 
645 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 253. 
646 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil: parte especial - do direito das 
sucessões, (arts. 1.784 a 1.856). Coord. Antônio Junqueira de Azevedo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 20. p. 
92. 
647 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 78. 



187 
 

Diogo Leite de Campos, adepto da Teoria Concepcionista do Início da Personalidade 

Jurídica, defende, quanto à capacidade sucessória do nascituro, posição minoritária. O autor 

entende que o nascituro tem plena capacidade sucessória, como qualquer ser humano, e, ao ser 

chamado à suceder, o nascituro deve ser considerado como pessoa já existente, com todas as 

consequências que deste reconhecimento derivam, pelo que, se vier a falecer antes mesmo de 

seu nascimento, ainda assim os bens que lhes foram destinados por herança serão por ele 

adquiridos e, por consequência, transmitidos aos seus herdeiros648. 

A temática dos direitos patrimoniais do nascituro merece ainda duas breves observações, 

sendo a primeira a que diz respeito à proteção do quinhão do nascituro por ocasião de uma 

eventual partilha.  

A respeito do tema, o Código de Processo Civil de 2015 determina a responsabilidade do 

inventariante quanto aos cuidados dos bens que serão do nascituro após o seu nascimento, 

dispondo, para tanto, em seu artigo 650, que “Se um dos interessados for nascituro, o quinhão 

que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento.”649 

A segunda observação diz respeito à previsão do artigo 1.799, inciso I do Código Civil 

de 2002, que trata da capacidade para suceder, na sucessão testamentária, de filhos ainda não 

concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 

Observe-se que, neste caso, a previsão legal não está tratando do nascituro – que, em 

verdade, também é legitimado a participar de sucessão testamentária – posto que, conforme a 

letra da lei, trata-se da hipótese da participação de quem ainda não se encontra nem mesmo 

concebido no momento da feitura do testamento. 

Cabe salientar, por fim, que somente será deferida a participação do não concebido na 

sucessão se forem cumpridas as condições exigidas pelo Código Civil em seu artigo 1.800, 

caput e parágrafos650. 

 

 
648 CAMPOS, Diogo Leite de. A capacidade sucessória do nascituro (ou a crise do positivismo legalista). Revista 
Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa, a. 2, n. 3, p. 445-454, 2016. Disponível em: 
http://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2016/3/2016_03_0445_0454.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 453. 
649 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
650 “Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação 
ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. §1º. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à 
pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no art. 1.775. §2º. 
Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à 
curatela dos incapazes, no que couber. §3º. Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, 
com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. §4º. Se, decorridos dois anos após a 
abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do 
testador, caberão aos herdeiros legítimos.” 
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4.2.3.2 Direito à representação  

 

Não havendo dúvidas quanto à possibilidade de o nascituro ser titular de direitos, tanto 

da personalidade, como alguns patrimoniais, há de se observar, que pela sua própria condição 

intrauterina, o nascituro não possui condições de, por si mesmo, defender seus interesses 

jurídicos. 

Dessa forma, Maria Cristina Zainaghi aponta que o nascituro deve ser representado em 

juízo por sua mãe ou seu pai, ou, na impossibilidade destes de fazê-lo, por curador designado 

para tal ofício651. 

Fato é que o nascituro deve ser representado, judicial e extrajudicialmente, por aqueles 

que detenham o exercício do poder familiar sobre ele, que, em regra, são os seus pais. Este 

entendimento está previsto no artigo 1.634, caput e inciso VII do Código Civil, que regula o 

assunto da seguinte forma: 

 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:  
[...]  
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-
lhes o consentimento. 
 

Ocorre que em algumas hipóteses ambos os pais podem estar impossibilitados, por 

diversos motivos, de exercer o poder familiar, pelo que se mostra necessário que seja nomeado 

algum responsável para exercer os cuidados necessários ao nascituro e defender seus interesses. 

Neste esteio, Lília Nunes dos Santos exemplifica que se o pai vier a falecer, e a gestante 

estiver destituída do poder familiar por qualquer motivo, dentre os quais o uso de drogas, de 

álcool ou de substancias tóxicas que coloquem em risco a vida e a integridade física e psíquica 

do nascituro, surge para o nascituro o direito à nomeação de curador para cuidar de seus 

interesses652. 

Sobre a curatela do nascituro, convém apontar que tal questão é regulada no artigo 1.779 

do Código Civil, que determina, em seu caput, que “Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai 

falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar”, e ainda dispõe, em seu 

parágrafo único, que “Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro.” 

 
651 ZAINAGHI, Maria Cristina. Os meios de defesa dos direitos do nascituro. São Paulo: LTR, 2007. p. 70. 
652 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba, Juruá, 2016. p. 251. 
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Maria Cristina Zainaghi acrescenta, ainda – para além da possibilidade de ser 

representado pelos pais ou por curador especialmente designado para tal função – a 

possibilidade de o nascituro ser representado, em algumas hipóteses, também pelo Ministério 

Público, sobretudo com base na previsão do artigo 201653 do ECA que elenca as hipóteses de 

legitimidade que lhes são conferidas para atuar, de forma concorrente, na defesa dos interesses 

do menor654. 

 

4.3 NOSSA OPINIÃO SOBRE A PERSONALIDADE JURÍDICA DO NASCITURO NO 

ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

No capítulo terceiro deste trabalho, viu-se que o reconhecimento do momento inicial da 

personalidade jurídica está atrelado, em primeiro momento, à tomada de posicionamento sobre 

 
653 “Art. 201. Compete ao Ministério Público: I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo; II - 
promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes; III - promover e 
acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e 
remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência 
da Justiça da Infância e da Juventude; IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização 
e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens 
de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98; V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos 
no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal; VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-
los: a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar; b) requisitar informações, 
exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, 
bem como promover inspeções e diligências investigatórias; c) requisitar informações e documentos a particulares 
e instituições privadas; VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração 
de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude; VIII - 
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em 
qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e 
ao adolescente; X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as 
normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do 
infrator, quando cabível; XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de 
que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de 
irregularidades porventura verificadas; XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços 
médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas 
atribuições. § 1º A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei. § 2º As atribuições constantes 
deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. § 3º O 
representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre 
criança ou adolescente. § 4º O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. § 5º Para o exercício da atribuição de que 
trata o inciso VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público: a) reduzir a termo as declarações do 
reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência; b) entender-se diretamente com a pessoa 
ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados; c) efetuar recomendações 
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo 
razoável para sua perfeita adequação.” 
654 ZAINAGHI, Maria Cristina. Os meios de defesa dos direitos do nascituro. São Paulo: LTR, 2007. p. 71. 
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o paradigma filosófico adotado para a leitura do direito: jusnaturalista, positivista ou pós-

positivista. 

Isto porque há de se definir se a personalidade jurídica deve ser vista como uma 

característica da essência do ser humano, ou como uma aptidão para ser sujeito de direitos e 

obrigações, criada pelo direito positivo e atribuída, de acordo com sua exclusiva e impositiva 

vontade, apenas aos seres os quais ele entenda que devam receber a qualidade de pessoa. 

Desta reflexão levanta-se outro questionamento: todo ser humano é pessoa, e assim, o 

início da personalidade jurídica deve coincidir com o surgimento da vida do ser, ou a 

personalidade jurídica pode surgir em momento posterior ao início da vida humana?  

Ao longo desta pesquisa, identificamos que a depender do paradigma adotado, o 

surgimento da personalidade jurídica pode ser entendido de duas formas: i) ocorrendo de forma 

concomitante ao surgimento da vida humana, caso em que o ser humano, apenas pelo fato de 

existir, e independentemente da vontade do legislador, já é considerado pessoa para o direito; 

ii) considerando como marco inicial da personalidade jurídica um momento diverso ao instante 

do início da vida, ocasião em que personalidade jurídica e a qualidade de pessoa seriam 

atribuídas única e exclusivamente pela vontade das normas postas. 

Diante do enfrentamento da questão pela doutrina, apresentamos, no tópico 3.2.4, as 

teorias que versam sobre tal controvérsia, e entendemos que, por força da nova realidade trazida 

pelo modelo pós-positivista, em que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana foi 

reconhecido na Constituição Federal como parâmetro interpretativo norteador de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se mais adequado o pensamento que unifica os 

momentos dos inícios da vida e da personalidade jurídica, pelo que, apesar de a doutrina 

brasileira majoritária ainda se posicionar no sentido de que o início da personalidade jurídica 

somente se dá após o nascimento com vida (Teoria Natalista do Início da Personalidade 

Jurídica), adotamos posicionamento compatível com a Teoria Unitiva (Humanística ou 

Sistemática), que impõe uma interpretação sistemática do artigo 2º do Código Civil de 2002, 

baseada no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e reconhece que o início da 

personalidade jurídica coincide com o início da vida do ser humano.655  

 
655 “[...] percebe-se claramente que ideias originalmente jusnaturalistas, que pregam um caráter universal de certos 
direitos, e que posteriormente vieram a ser reinterpretadas nos moldes do paradigma pós-positivista, servem de 
alicerce para as perspectivas denominadas Realista (Mário Bigotte Chorão); Unitiva (André Gonçalves 
Fernandes); e Humanística e Sistemática (Ana Luiza Boulos Ribeiro), sobretudo diante da utilização do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana como parâmetro interpretativo do disposto no artigo 2º do Código Civil 
brasileiro. “Ante o exposto, coadunamos com a corrente Unitiva (ou Humanística ou Sistemática) por entendermos 
que apenas pelo fato de existirem, todos os seres humanos, sem qualquer distinção, e em qualquer fase de seu 
desenvolvimento, carregam consigo a condição de pessoa, trazendo em sua essência, portanto, a aptidão para 
serem sujeitos de direitos e obrigações.” Vide p. 110-111. 
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Assim, aproximando-nos das ideias que unificam os conceitos de pessoa e de ser humano 

resta-nos claro, no tangente a este assunto, que não cabe ao direito positivo definir, de forma 

exclusiva e impositiva, quais seres humanos podem ou não ser dotados de personalidade 

jurídica, cabendo, portanto, às leis positivas, apenas o papel de “reconhecê-la” a todos como 

uma característica que emerge da própria essência do ser humano. 

Há de se ressaltar que ainda que se reconheça o início da personalidade jurídica em 

momento coincidente ao início da vida, exsurge outra problemática: a definição do marco 

inicial da vida humana, sobretudo no que concerne ao período intrauterino de desenvolvimento 

biológico do ser humano. 

Demonstramos no capítulo terceiro que esta ainda é uma pergunta sem resposta pacífica, 

e que o direito, como ciência, não possui tecnologias suficientes para definir, de forma isolada, 

quando se dá o início da vida humana intrauterina, motivo pelo qual devem ser levadas em 

consideração as contribuições de outras ciências específicas, tais como a embriologia, a 

genética e a medicina.  

Dada a controvérsia, apresentamos as três teorias sobre o início da vida humana, sob o 

prisma biológico, que mais são destacadas na doutrina: Teoria da Concepção, Teoria da 

Nidação e Teoria do Início da Atividade Neurológica656. 

Diante do que se expôs a respeito das mesmas, a que nos parece mais segura para o atual 

nível de desenvolvimento científico-tecnológico da humanidade é a Teoria da Concepção, 

posto que, sem dúvida alguma, a partir do momento em que há o encontro dos gametas 

masculino e feminino surge, então, o processo que dá origem a uma nova carga genética 

diferente das individualidades genéticas dos genitores – que, inicialmente, representa uma nova 

vida, mas que, inclusive, pode desdobrar-se até mesmo em mais de uma vida, no caso dos 

gêmeos univitelinos – e que representa o passo inicial de todo o processo de desenvolvimento 

da vida humana que somente termina com a morte do corpo físico. 

Em nosso ponto de vista, não há, pelo menos até o presente momento científico, como se 

definir que a vida somente se inicia, para os embriões produzidos por meio do processo natural 

de reprodução, após a implantação do embrião no útero materno (Teoria da Nidação), vez que 

todo o caminho percorrido por este embrião faz parte da sua caminhada de desenvolvimento. 

Mais insegura ainda entendemos a adesão à corrente que defende que a vida somente se 

inicia a partir do início da atividade neurológica, tendo em vista tanto os argumentos que 

utilizamos para discordarmos da Teoria da Nidação, como também pelo fato de que são 

 
656 Vide p.120-125. 
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encontradas, no âmbito da própria corrente neurológica, discordâncias a respeito de qual seria 

o momento exato da estadia intrauterina do feto em que a atividade neurológica realmente se 

inicia.  

Isto posto, entendemos que o nascituro deve ter sua personalidade jurídica reconhecida 

desde a concepção, quando fica configurado também o marco inicial de sua vida biológica 

como ser humano.  

Entretanto, entendemos não ser razoável que sejam garantidos ao nascituro, desde a 

concepção, todos os direitos patrimoniais irrestritamente sem a exigência do nascimento com 

vida, vez que tal garantia acarretaria em complexas consequências às searas dos direitos de 

família e das sucessões, sem considerar a possibilidade de o nascituro, que não tem como dispor 

e usufruir da grande maioria dos bens patrimoniais, nascer sem vida.  

Dessa forma, filiando-nos ao pensamento concepcionista de Maria Helena Diniz657, 

defendemos, quanto ao concepto que já se encontra no ventre materno, que lhe deva ser 

reconhecida a personalidade jurídica formal desde a concepção, com a garantia dos direitos da 

personalidade que lhes sejam aplicáveis, e, também, de alguns outros direitos não 

personalíssimos definidos pelo ordenamento jurídico, tal como hoje ocorre com os direitos à 

herança e à doação. 

Assim, para exercer a titularidade de todos os outros direitos patrimoniais, entendemos 

que deve o nascituro nascer com vida, ocasião em que adquirirá a personalidade jurídica 

material, sem deixar, contudo, de ter sido amplamente protegido pelos direitos da personalidade 

enquanto habitante do período intrauterino. 

No que tange aos embriões in vitro, concordamos apenas em parte com a posição de 

Maria Helena Diniz, e nos aproximamos do pensamento exposto por Silmara Chinelato e 

Almeida658, dado que, pelo fato de ainda não se encontrarem introduzidos no corpo da mulher, 

fato que, pelo menos na atualidade, ainda se mostra como condição fundamental para o 

desenvolvimento da vida humana, entendemos que estes embriões também adquirem uma 

personalidade jurídica formal, entretanto, de forma limitada em relação aos embriões in vivo, 

 
657 Na doutrina brasileira, Maria Helena Diniz divide a personalidade jurídica em dois aspectos, formal e material. 
Conforme o pensamento da autora, a personalidade jurídica formal encontra-se mais ligada ao foco personalista 
que garante, por exemplo, o reconhecimento dos direitos da personalidade ao nascituro desde a concepção. Por 
sua vez, a personalidade jurídica material vincula-se ao caráter patrimonial da personalidade, pelo que este mesmo 
nascituro, somente a adquiriria com o advento do nascimento com vida. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito 
civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 197). 
658 No tópico 4.1.3 demonstramos que Maria Helena Diniz entende que aos embriões in vitro devem ser garantidos 
os mesmos direitos da personalidade que são garantidos aos embriões in vivo, ao passo em que Silmara Chinelato 
e Almeida, de modo oposto, admite que o arcabouço de proteção jurídica dos embriões in vitro pode abranger 
menos direitos em relação aos direitos garantidos aos embriões in vivo. 
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posto que, embora essa personalidade formal limitada possa garantir aos embriões in vitro a 

dignidade humana no trato do seu manuseio em experiências científicas, preservando-lhes 

assim, a integridade física no que couber ao seu grau de seu desenvolvimento, não há como 

garantir-lhes todos os direitos da personalidade, como, por exemplo, os direitos à vida (que no 

caso passaria pela garantia de sua implantação em um organismo feminino), à identidade 

pessoal, e à integridade intelectual, afora, ainda, a impossibilidade da garantia de outros direitos 

não personalíssimos que são garantidos aos embriões in vivo, tais como os direitos à herança e 

à doação.  

Salientamos, porém, que não acreditamos que esta limitação à personalidade formal dos 

embriões in vitro possa se mostrar como uma contradição à adoção das Teorias Concepcionistas 

da Vida e da Personalidade Jurídica – às quais nos filiamos – posto que existem direitos da 

personalidade que, pela própria condição psicofísica do nascituro – que já se encontra no ventre 

materno – a este não se aplicam, tal como ocorre com os direitos referentes à integridade 

intelectual. 

Assim, do mesmo modo que ao embrião in vivo mostra-se limitada a garantia de 

determinados direitos da personalidade que são garantidos apenas aos seres já nascidos vivos, 

ao embrião in vitro também pode haver, devido ao seu estágio de desenvolvimento menos 

avançado em relação ao estágio do nascituro que já se encontra no ventre materno, uma 

limitação dos direitos da personalidade que lhe podem ser garantidos, se em comparação com 

os direitos desta espécie garantidos ao embrião in vivo. 

Observe-se, porém, que caso as limitações científicas hodiernas venham a ser superadas 

no futuro, e se mostrem capazes de provar ser possível o pleno desenvolvimento de um embrião 

humano em meio artificial, ou seja, levando-lhe, por procedimentos realizados integralmente 

fora do corpo materno, ao estágio vital que atualmente presenciamos a partir do nascimento do 

nascituro com vida, entendemos que, de forma absolutamente automática, nossa posição atual 

deve ser revista e modificada para o reconhecimento da personalidade formal integral dos 

embriões in vitro, com a respectiva garantia de todos os direitos da personalidade que são 

reconhecidos, hoje, aos embriões produzidos in vivo. 

 

 

 

 

 

 



194 
 

5 OS DIREITOS DA GESTANTE E O ABORTO  

 

Após a análise do contexto em que o aborto é visto na realidade brasileira (capítulo 2), e 

do estudo sobre a possibilidade de reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro e dos 

direitos que lhe são garantidos no atual ordenamento jurídico brasileiro (capítulos 3 e 4), chega-

se, então, ao capítulo final deste trabalho. 

De início, objetiva-se identificar os direitos garantidos à mulher gestante no Brasil para, 

em seguida, proceder-se uma análise, no tocante ao aborto voluntário, sobre o possível conflito 

destes direitos com os direitos concedidos ao nascituro.  

Assim, diante do arcabouço teórico produzido ao longo desta pesquisa, pretendemos 

demonstrar nossa posição a respeito da permissividade ou não do aborto voluntário diante da 

atual realidade jurídica brasileira. 

Para tanto, passa-se, de imediato – sob a perspectiva da constitucionalização do direito 

civil, que fez emergir o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como marco interpretativo 

de grande parte dos ordenamentos jurídicos ocidentais, inclusive o do Brasil – ao estudo 

pormenorizado dos principais direitos da mulher gestante relacionados à questão do aborto na 

realidade brasileira: i) direito à autonomia da gestante; ii) direitos à igualdade de gênero; iii) 

direito à saúde; e iv) direito sexuais e reprodutivos. 

 

5.1 DIREITO À AUTONOMIA DA GESTANTE  

 

Na atual realidade jurídica brasileira, a dignidade da pessoa humana apresenta-se como 

um princípio maior que resguarda os direitos individuais e coletivos e que serve de parâmetro 

interpretativo para as demais garantias e direitos conferidos aos cidadãos659. 

Dessa forma, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana pressupõe o respeito à 

esfera de autodeterminação de cada mulher ou homem que se reflete no poder de cada tomar as 

decisões fundamentais sobre sua própria vida sem interferências do Estado ou de terceiros660.  

 
659 CARVALHO, Joana de Moraes Souza; SOUSA, Valéria de. Direitos humanos e autonomia da vontade da 
mulher: a liberdade sexual e reprodutiva e a problemática do aborto. Revista Direito e Desenvolvimento, João 
Pessoa, a. 3, n. 6, p. 82-110, jul./dez. 2012. Disponível em: 
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/211/193. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
91. 
660 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 set. 2020. p. 75. 
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É na autodeterminação do indivíduo, segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, que a 

autonomia se expressa na forma de um direito de se poder fazer as próprias escolhas existenciais 

básicas e de se tomar as próprias decisões morais a propósito dos rumos da própria vida, pelo 

que a todo indivíduo – homem ou mulher – deve ter assegurado um espaço legítimo de 

privacidade em que lhe caberá viver seus valores, interesses e desejos, e dentro do qual o Estado 

e a sociedade não têm o direito de intervir661. 

Cabe salientar que, no debate sobre os direitos da gestante que se relacionam à temática 

do aborto, costumam ser encontrados na doutrina dois termos distintos – “autonomia da 

vontade”, e “autonomia privada” – que em regra têm sido utilizados para expressar a mesma 

ideia, qual seja, a autonomia da mulher para a tomada de decisões sobre seu corpo.  

Assim, antes de adentrar-se no tema específico da relação entre autonomia da gestante e 

aborto, convém relembrar, em conjunto com breves notas que tratam do diálogo entre a 

autonomia dos indivíduos e a intervenção estatal na história recente, a distinção semântica 

encontrada na doutrina entre os termos “autonomia privada” e “autonomia da vontade”. 

Francisco Amaral dispõe que, ao passo em que a autonomia da vontade demonstra um 

sentido subjetivo e psicológico da expressão da vontade individual, a autonomia privada se 

apresenta no poder que o indivíduo tem de expressar de forma concreta e objetiva sua vontade 

individual por meio da criação de normas jurídicas complementares ao ordenamento do Estado, 

sendo este poder, entretanto, limitado pelo próprio ordenamento estatal662. 

Por autonomia privada, Ana Prata entende ser o poder previamente estabelecido pela 

ordem jurídica que o homem tem para juridicizar sua atividade negocial e determinar seus 

respectivos efeitos663.  

George Marmelstein, a seu turno, ensina que a proteção da autonomia da vontade tem 

como finalidade conferir ao indivíduo o direito de autodeterminação, ou seja, de determinar 

autonomamente seu próprio destino através de escolhas que dizem respeito à sua vida e ao seu 

desenvolvimento, como por exemplo, a decisão de ter filhos ou não664. 

Janaína Reckziegel e Roni Edson Fabro resumem as diferenças de significado entre as 

autonomias da seguinte forma: 

 
661 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 9. 
662 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 345. 
663 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, 1982. p. 11. 
664 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 95. 
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A autonomia privada, então, se constitui no gênero, enquanto que a autonomia da 
vontade pode ser a espécie, considerando a autonomia da vontade vinculada à vontade 
interna (psíquica) e à liberdade de atuação de cada pessoa, com a possibilidade de 
escolha do tipo de obrigação a que se pretende aderir, enquanto a autonomia privada, 
por sua vez, tem relação direta com a liberdade de contratação, ou seja, com a criação 
de normas para si.665 
 

Os autores continuam destacando que independentemente da diferença semântica entre 

as duas as expressões, ambas se constituem em liberdades fundamentais à disposição da pessoa 

humana para que lhe seja proporcionada inserção social e realização plena, tanto nos negócios 

jurídicos, quanto na prática dos atos do cotidiano que reflitam suas necessidades pontuais e 

específicas666. 

Diante do exposto, percebe-se que a autonomia da vontade se mostra mais ligada ao 

sentido de autodeterminação do ser, ao passo em que a autotomia privada, embora aponte mais 

diretamente para o poder de autorregulamentação contratual que os indivíduos possuem dentro 

dos limites legais, tem sido tratada como um gênero ao qual a autonomia da vontade se encontra 

inserida como espécie. 

Observe-se que esse entendimento no qual a autonomia privada abrange a autonomia da 

vontade, ou que esta teria se transformado naquela, é fruto de um processo de amadurecimento 

que ocorreu, nos tempos recentes, ao lado da evolução das diferentes formas de intervenção do 

Estado na vida privada, sobretudo a partir das revoluções liberais ocidentais até o momento em 

que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana passou a ser utilizado como tutor para a 

limitação ou a justificação de tal intervenção. 

Renata Rodrigues enfatiza que a intervenção do Estado na vida privada se estabeleceu de 

formas muito distintas nos principais marcos políticos da história recente: o Estado Liberal, O 

Estado Social, e o Estado Democrático de Direito667. 

Para a autora, no Estado Liberal, sob a ideologia liberal burguesa, experimentou-se uma 

profunda valorização dos espaços de autonomia e liberdade individual como fator determinante 

para o progresso individual, enquanto que no Estado Social, cujo objetivo era dar uma resposta 

 
665 FABRO, Roni Edson; RECKZIEGEL, Janaína. Autonomia da vontade e autonomia privada no sistema jurídico 
brasileiro. Revista de Direito Brasileira – RDB, Florianópolis, a. 4, v. 8, p. 161-177, maio/ago. 2014. Disponível 
em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/2888/2690. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 175. 
666 FABRO, Roni Edson; RECKZIEGEL, Janaína. Autonomia da vontade e autonomia privada no sistema jurídico 
brasileiro. Revista de Direito Brasileira – RDB, Florianópolis, a. 4, v. 8, p. 161-177, maio/ago. 2014. Disponível 
em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/2888/2690. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 175. 
667 RODRIGUES, Renata de Lima. Autonomia privada e direito ao livre planejamento familiar: como as 
escolhas se inserem no âmbito da autodeterminação dos indivíduos na realização do projeto parental? 2015. Tese 
(Doutorado em Direito) – Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_RodriguesRLi_1.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 114. 
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às graves distorções geradas pelo liberalismo jurídico e político, deu-se uma máxima 

intervenção estatal na vida privada sob o argumento de se garantir o interesse público e o bem-

estar coletivo em troca limitação das liberdades individuais, fato este que, diga-se de passagem, 

acabou por gerar, mais adiante, as mazelas de um totalitarismo derivado de uma visão ética de 

mundo que supostamente, mas não efetivamente, seria a visão compartilhada por todos668. 

Otávio Luiz Rodrigues Júnior observa que a ideia de autonomia outrora resultante do 

liberalismo burguês, qualificada apenas como produto da vontade, revelou-se uma derivação 

reducionista do individualismo e abandonou o substrato humanista que dela também deveria 

permear669. 

Dessa forma, com o advento do Estado de Bem-Estar Social, observou-se uma maior 

intervenção estatal no campo privado e uma transformação da noção de uma “autonomia” 

extremamente vinculada ao individualismo até então vigente, pelo que assim dispõem Narciso 

Baez e Germano Alves de Lima:  

 

Assim, a autonomia assumiu a função de integrar as liberdades coexistentes, de acordo 
com os limites postos no ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico é que 
seleciona a vontade com ele condizente – e não a vontade que escolhe livremente as 
normas aplicáveis ao ato que o sujeito pretende praticar, como acontecia na vigência 
do modelo liberal. Por esta razão, a expressão “autonomia privada” tornou-se mais 
apropriada que a expressão “autonomia da vontade.”670  
 

Vê-se, pois, que foi a partir daquele momento histórico que a ideia de uma autonomia da 

vontade individualista e ilimitada, que remetia aos padrões do liberalismo do século XVIII e 

XIX, perdeu espaço para uma nova noção de autonomia que encontrava limites no ordenamento 

jurídico, qual seja, a autonomia privada, pelo que Bruno Torquato de Oliveira Naves chega a 

afirmar que a autonomia privada apresenta-se como uma atualização da autonomia da 

vontade671.  

 
668 RODRIGUES, Renata de Lima. Autonomia privada e direito ao livre planejamento familiar: como as 
escolhas se inserem no âmbito da autodeterminação dos indivíduos na realização do projeto parental? 2015. Tese 
(Doutorado em Direito) – Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_RodriguesRLi_1.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 114. 
669 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação: notas 
sobre a evolução de um conceito na modernidade e na pós-modernidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, a. 41, n. 163, p. 113-130, jul./set. 2004. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/982/R163-08.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 
22 nov. 2020. p. 120. 
670 BAEZ, Narciso Leando Xavier; LIMA, Germano Alves de. Os limites da autonomia privada em face da 
perspectiva civil-constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, a. 10, n. 34, p. 115-131, 
jan./jun. 2016. Disponível em: http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/80/9. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 120. 
671 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Da quebra da autonomia liberal à funcionalização do direito contratual. 
In: FIUZA, César; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). Direito civil: 
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Apontando o Estado Democrático de Direito como terceiro marco político da história 

recente, Renata Rodrigues salienta que neste Estado não se reconhece uma vontade individual 

absoluta como fonte intocável de direitos e deveres, mas sim um espaço de iguais liberdades 

subjetivas que convivem sob o contexto da igualdade material e da dignidade humana, de modo  

a proporcionar, dessa forma, que todos os indivíduos possam se transformar naquilo que 

pretendem ser, nos limites da lei e da subjetividade alheia672. 

A autonomia, portanto, continuou a ser fator essencial da existência dos atos jurídicos, 

posto que, sob a tutela do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e nos limites do 

ordenamento jurídico, assumiu a função de integrar as liberdades coexistentes673. 

Faz-se importante ainda apontar que na atual compreensão de “autonomia privada”, 

intrinsecamente ligada ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, são identificadas duas 

dimensões: a dimensão existencial e a dimensão patrimonial. 

Neste sentido, Débora Gozzo e Juliano Ralo Monteiro afirmam que atualmente 

desenvolve-se o pensamento na doutrina de que a autonomia privada, além de regular os 

negócios jurídicos tradicionais, de cunho patrimonial, atingem também os negócios jurídicos 

existenciais, dentre os quais podem ser apontados os campos dos direitos da personalidade, dos 

direitos de família674. 

Na mesma toada, Roxana Borges aponta que a autonomia privada não se restringe à 

iniciativa econômica nem à autonomia contratual, vez que abrange, também, situações 

subjetivas existenciais, como, por exemplo, os transplantes, a doação de esperma e óvulos, a 

cessão de uso da imagem e da voz, dentre outras situações675. 

 
atualidades II - da autonomia privada nas situações jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo Horizonte: Del Rey 
Editora, 2007. p. 236. 
672 RODRIGUES, Renata de Lima. Autonomia privada e direito ao livre planejamento familiar: como as 
escolhas se inserem no âmbito da autodeterminação dos indivíduos na realização do projeto parental? 2015. Tese 
(Doutorado em Direito) – Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_RodriguesRLi_1.pdf. Acesso 
em: 22 nov. 2020. p. 119-125. 
673 BAEZ, Narciso Leando Xavier; LIMA, Germano Alves de. Os limites da autonomia privada em face da 
perspectiva civil-constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, a. 10, n. 34, p. 115-131, 
jan./jun. 2016. Disponível em: http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/80/9. Acesso em: 22 nov. 2020.  p. 128. 
674 GOZZO, Débora; MONTEIRO, Juliano Ralo. A concretização da autonomia existencial e a Lei n. 13.146/15: 
apontamentos sobre o casamento da pessoa com deficiência. Revista Civilística.com, Rio de Janeiro, a. 8, n. 1, p. 
1-23. 2019. Disponível em: https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/402/336. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 8. 
675 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 50. 
 
 



199 
 

Por sua vez, Rose Melo Venceslau Meireles destaca que a autonomia privada, nessa 

vertente existencial, atua por meio do poder de autodeterminação para garantir dignidade 

humana às pessoas que fazem suas escolhas existenciais676. 

Desse modo, é neste contexto em que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana rege 

a autonomia privada, que se analisa a questão da relação entre a autonomia da gestante e o 

aborto. 

Quando se fala em autonomia da gestante, há de se observar que embora alguns autores 

se alternem na utilização dos termos “autonomia da vontade da mulher” e “autonomia privada 

da mulher”, deve-se compreender, em ambos os casos, a referência à dimensão existencial da 

autonomia privada, ou seja, a vinculada ao sentido da autodeterminação do ser que, conforme 

se viu, é tutelada pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Ademais, cabe apontar também que esta dimensão existencial da autonomia privada da 

mulher remete-se, necessariamente, a dois pontos principais, quais sejam a autonomia 

reprodutiva e o direito de a mulher dispor do próprio corpo. 

Sobre o tema, Heloisa Helena Barboza e Vitor Almeida ilustram que: 

  

“(...) a autonomia existencial para fins reprodutivos da mulher se funda em princípios 
constitucionais como a dignidade humana e a liberdade, bem como nos direitos à 
privacidade e ao planejamento familiar, que juntos sustentam a autonomia da mulher 
para decidir sobre seu próprio corpo em relação ao desejo ou não de procriar.”677 
 

Observe-se ainda que a autonomia reprodutiva e o direito de decidir sobre o próprio corpo 

são temas que também se relacionam de forma intrínseca com os chamados direitos sexuais e 

reprodutivos, estes que, dada a sua importância, serão tratados de forma mais aprofundada no 

tópico 5.4 desta pesquisa. 

Feita tal observação, convém, por ora, destacar que a autonomia reprodutiva da mulher 

foi tema de inúmeros debates internacionais que acabaram por reconhecê-la como um dos 

direitos humanos da mulher, fato assim destacado por Daniel Sarmento: 

 

E a autonomia reprodutiva, além de dotada de inequívoco fundamento constitucional, 
é também direito humano protegido na esfera internacional. Neste sentido, é eloqüente 
a redação do Parágrafo 95 da Plataforma da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 
que afirma o direito humano de "decidir livre e responsavelmente pelo número de 
filhos. o espaço a medear entre os nascimentos e o intervalo entre eles", bem como o 

 
676 MEIRELES, Rose Melo Venceslau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
p. 87-88. 
677 ALMEIDA, Vitor; BARBOZA, Heloisa Helena. (Des)Igualdade de gênero: a mulher como sujeito de direito. 
In: ALMEIDA, Vitor; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O direito civil entre 
o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 181. 
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de "adotar decisões relativas à reprodução sem sofrer discriminação, coações nem 
violência". (Grifos do autor).678 
 

Além do reconhecimento internacional, vê-se que autor enfatiza também o 

reconhecimento da autonomia reprodutiva da mulher na Constituição Brasileira, o que torna 

relevante que se aponte que o artigo 226, § 7º do texto constitucional determina que o 

planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, é de livre decisão do casal679. 

Vale pontuar que tal dispositivo utiliza a expressão “casal”, pelo que garante, tanto ao 

homem, quanto à mulher, agindo em decisão conjunta, o poder de decidir sobre a vontade de 

ser ter ou não filhos, e sobre a oportunidade, a quantidade e o intervalo entre os nascimentos 

dos mesmos, reforçando, entretanto, a necessidade da observância aos princípios da paternidade 

responsável e da dignidade da pessoa humana. 

Observe-se, contudo, que o debate sobre o aborto tem imposto, no tocante à autonomia 

da gestante, uma reflexão que abrange não somente a vontade de a mulher decidir, em conjunto 

com o homem, sobre a possibilidade de ter ou não ter filhos, mas também sobre a possibilidade 

de a mesma poder tomar sozinha a decisão de interromper voluntariamente a gravidez, antes do 

seu natural fim, sob a perspectiva da livre disposição sobre seu próprio corpo. 

Sobre o assunto, o Ministro Luís Roberto Barroso demonstra seu posicionamento da 

seguinte forma: 

 

Quando se trate de uma mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder de 
controlar o próprio corpo e de tomar as decisões a ele relacionadas, inclusive a de 
cessar ou não uma gravidez. Como pode o Estado –isto é, um delegado de polícia, um 
promotor de justiça ou um juiz de direito –impor a uma mulher, nas semanas iniciais 
da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, 
e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a 
própria vida?680  
 

 
678 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 76. 
679 “Art. 226 [...] §7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 
680 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 9. 
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Em sentido semelhante, destaca Daniel Sarmento: 

 

E uma das escolhas mais importantes na vida de uma mulher é aquela concernente a 
ter ou não um filho. É desnecessário frisar o impacto que a gestação e, depois. a 
maternidade, acarretam à vida de cada mulher. A gravidez e a maternidade podem 
modificar radicalmente o rumo das suas existências. Se, por um lado. podem conferir 
um novo significado à vida, por outro, podem sepultar projetos e inviabilizar certas 
escolhas fundamentais. É dentro do corpo das mulheres que os fetos são gestados, e 
ademais, mesmo com todas as mudanças que o mundo contemporâneo tem 
vivenciado, é ainda sobre as mães que recai o maior peso na criação dos seus filhos. 
Por tudo isto, a questão tem intensa conexão com a idéia de autonomia reprodutiva, 
cujo fundamento pode ser encontrado na própria idéia de dignidade humana da mulher 
(art. 1°, II, CF), bem como nos direitos fundamentais à liberdade e à privacidade (art. 
5°, caput e inciso X, CF).681 
 

Pelo que se vê, no que concerne ao aspecto reprodutivo, Barroso e Sarmento consideram 

o controle da mulher sobre o próprio corpo como reflexo da autonomia da gestante que se 

encontra ligada à própria ideia de dignidade humana, privacidade e liberdade. 

Consoante se percebe, o Ministro Luís Roberto Barroso explicita também o pensamento 

de que no período inicial da gravidez, o direito de dispor do próprio corpo não deve ser tolhido 

pela imposição de se ter de levar uma gestação a termo, posto que tal fato configuraria 

desrespeito à autonomia da mulher. 

Dentro do debate acerca do aborto, convém apontar os entendimentos discordantes dos 

ex-ministros do STF Joaquim Barbosa e Cezar Peluso, quando do julgamento da ADPF 54, que 

versou especificamente a respeito do aborto dos fetos anencéfalos. 

O Ministro Joaquim Barbosa, ao proceder a ponderação entre a vida do feto anencéfalo – 

que em sua opinião seria uma vida extrauterina inviável – e a liberdade e autonomia da mulher, 

entendeu que em se tratando de feto anencéfalo, “[...] deve prevalecer a dignidade da mulher, 

deve prevalecer o direito de liberdade desta de escolher aquilo que melhor representa seus 

interesses pessoais, suas convicções morais e religiosas, seu sentimento pessoal.”682  

Dessa forma, observa-se que o Ministro Joaquim Barbosa, no caso específico da 

anencefalia fetal, seguiu a linha de que deve preponderar a autonomia da gestante, pelo que 

 
681 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 76. 
682 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Joaquim Barbosa. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 149. 
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considerou não haver crime de aborto, tal como se apresenta no Código Penal brasileiro, quando 

se trata de feto anencéfalo. 

De modo oposto, o Ministro Cezar Peluso defendeu que o aborto de fetos anencéfalos 

estaria sim tipificado penalmente no ordenamento jurídico brasileiro, e entendeu “[...] por 

facilmente retorquível a invocação dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade 

pessoal e da legalidade como fatores de legitimação do aborto doloso de anencéfalo [...]”683, 

sob os seguintes argumentos: 

 

Não há como nem por onde cogitar, sem contraste ostensivo com o ordenamento 
jurídico, de resguardo à autonomia da vontade, quando esta se preordena ao 
indisfarçável cometimento de um crime. Não se concebe nem entende, em termos 
técnico-jurídicos, únicos apropriados ao caso, direito subjetivo de escolha, contra 
legem, de comportamento funestamente danoso à vida ou à incolumidade física alheia 
e, como tal, tido por criminoso. É coisa abstrusa!684 
 

Percebe-se, assim, que o Ministro Cezar Peluso não se mostrou favorável à ideia de que 

a autonomia da gestante seria um argumento suficiente para afastar o aborto de feto anencéfalo 

da tipificação penal no ordenamento jurídico brasileiro. 

Do pensamento dos autores, não são encontrados questionamentos sobre o direito de a 

mulher dispor do próprio corpo em situações do cotidiano. Entretanto, quando se trata 

especificamente do assunto gestação, em que adentra no campo jurídico os direitos de uma nova 

vida, há de se refletir a respeito do alcance e dos limites tocantes ao direito da mulher de 

controlar seu próprio corpo. 

Diante do exposto, depreende-se que a alegação da autonomia da gestante como 

fundamentação para a descriminalização do aborto ainda é assunto que se mostra complexo e 

gera calorosos debates na sociedade brasileira. 

Há de se refletir até que ponto a autonomia da mulher pode servir de fundamento a 

interrupção voluntária da gravidez, tendo em vista que por este delicado tema perpassam outros 

 
683 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Cezar Peluso. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 382. 
684 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Cezar Peluso. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 383. 
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interesses e assuntos, como a vida do feto – ou para alguns viabilidade de vida extrauterina – 

as malformações fetais, os riscos à saúde e à vida das mulheres, a tipificação penal, a vontade 

do parceiro da mulher que com ela tiver concebido o novo ser, o planejamento familiar e o 

princípio da paternidade responsável. 

Tomando-se por base os critérios do planejamento familiar e do princípio da paternidade 

responsável, que receberão atenção mais minuciosa por ocasião do tópico sobre direitos sexuais 

e reprodutivos, cabe lembrar que homem e mulher são livres para definir o planejamento 

familiar, em conjunto, desde que de forma responsável685. 

Isto porque o direito ao planejamento familiar nada mais é do que uma expressão da 

autonomia que advém dos direitos de liberdade, estes que, segundo ensina Ana Carolina 

Brochado Teixeira, exigem, para o seu devido exercício, “[...] a correlata responsabilidade, pois 

autonomia e responsabilidade são conceitos complementares.”686  

Rose Melo Venceslau Meireles também aponta a responsabilidade como elemento 

necessário para que o exercício da autonomia não venha a ferir interesses de terceiros, pelo que 

dispõe que a autorresponsabilidade ou responsabilidade sobre si mesmo tem como pressuposto 

evitar que a consequência do ato não recaia sobre interesse alheio ou da coletividade687. 

Por fim, Francisco Razzo reforça que “A liberdade não gira em torno do próprio eixo ou 

patina no vazio de pretensões vazias. Se liberdade implica responsabilidade, então 

responsabilidade se define antes pelo exercício humano de dar respostas seguras ou impor 

limites às próprias decisões – boas ou ruins.”688 

 Isto posto, parece-nos que, de forma isolada, a autonomia da gestante não possui força 

jurídica suficiente para justificar um aborto, posto que tal autonomia nada mais é do que uma 

expressão do direito de liberdade, direito este que, em sua faceta individual, mostra-se limitado 

pelas demais liberdades individuais que convivem em sociedade, e assim sendo, uma vontade 

isolada não pode se sobrepor, pelo motivo que for, ao direito à vida de outrem, o nascituro. 

 
685 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 5º. Os direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. [...] § 7º. Fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 
686 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Autonomia existencial. Revista Brasileira de Direito Civil – RDBCivil, 
Belo Horizonte, v. 16, p. 75-104, abr./jun. 2018. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7PZTgpsLYy4J:https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/art
icle/download/232/214+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 79. 
687 MEIRELES, Rose Melo Venceslau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
p. 265. 
688 RAZZO, Francisco. Contra o aborto. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2018. p. 28. 



204 
 

Nunca é redundante lembrar que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que tutela 

a autonomia privada em seus sentidos existencial e patrimonial, apresenta também o condão de 

poder limitar esta mesma autonomia quando a liberdade individual que dela aflora venha a 

acarretar, porventura, riscos às demais liberdades individuais que com ela convivem na 

sociedade e que, pelo fato de igualmente serem liberdades individuais, também são acobertadas 

pelo próprio Princípio da Dignidade Humana. 

Assim, o argumento de que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana somente se 

mostrará integralmente respeitado caso a mulher venha a ter um controle total e irrestrito de seu 

corpo, a ponto de poder decidir pela interrupção antecipada de uma gestação, encontra óbice no 

próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que também protege o nascituro e a vontade 

daquele que vier a ser biologicamente seu pai. 

George Mazza ilustra tal raciocínio ao entender que a mulher possui liberdade para dispor 

do próprio corpo até o momento em que se descobre grávida, posto que, a partir deste momento, 

ela passa a sofrer limitação de tal liberdade, que certamente conflita com a liberdade do novo 

ser humano que tem o direito de nascer689   

Por fim, cumpre ressaltar que a autonomia da mulher serviu de base – juntamente com 

outros direitos, como o de igualdade de gênero e os direito à saúde e ao planejamento familiar 

– para o reconhecimento dos chamados direitos sexuais e reprodutivos, que serão 

especificamente analisados no tópico 5.4 desta pesquisa, e pelos quais, conforme se verá, a 

autonomia da mulher tem garantido maior espaço e destaque no debate sobre o aborto. 

 

5.2 IGUALDADE DE GÊNERO 

 

A busca pela garantia da igualdade entre homens e mulheres tem recebido, ao longo da 

história, importante contribuição dos movimentos sociais que ainda hoje continuam batalhando 

pelo reconhecimento dos direitos das mulheres. 

Neste sentido, o Ministro Celso de Mello, destacando a atuação do movimento feminista 

na luta pela garantia desta igualdade, afirma que tal movimento “[...] buscou, na perspectiva 

concreta de seus grandes objetivos, estabelecer um novo paradigma cultural, caracterizado 

pelo reconhecimento e pela afirmação, em favor das mulheres, da posse de direitos básicos 

fundados na essencial igualdade entre os gêneros (grifos do autor).”690  

 
689 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 148. 
690 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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Antes de adentrar-se especificamente na questão da igualdade entre homens e mulheres, 

faz-se importante relembrar o que a doutrina entende por Princípio da Igualdade, e como este 

princípio se aplica na busca pela igualdade de gênero691. 

Segundo Maren Guimarães Taborda, a ideia de igualdade entre todos os homens, 

independentemente de sua origem social, gênero ou idade, somente recebeu formulação 

concreta, em termos jurídico-políticos, na era das grandes revoluções liberais, pelo que com o 

surgimento do Estado de Direito – em cujo se destacou a limitação jurídica do poder estatal – 

passou-se a reivindicar um direito igual para todos, válido universalmente tanto para as 

autoridades políticas como para os cidadãos692. 

A autora conclui que o Princípio da Igualdade veio à tona como uma igualdade sem 

reservas ou graduação, e, portanto, absoluta, traduzida em um mero princípio de prevalência da 

lei que se mostrava puramente formal693.  

Em sentido semelhante, o Ministro Luís Roberto Barroso apregoa que a origem histórica 

liberal do Princípio da Igualdade mostra sua faceta na igualdade formal que obriga o Estado a 

agir de maneira impessoal, aplicando a lei a todos, e sem o poder de promover qualquer tipo de 

hierarquização entre as pessoas que possa selecionar indevidamente a quem beneficiar ou 

prejudicar694. 

Entretanto, com as novas necessidades trazidas pelo modo de desenvolvimento 

econômico-social da sociedade, percebeu-se que apenas uma igualdade restrita à literalidade da 

lei não se mostrava suficiente para garantir uma igualdade de direitos a todos. 

Sobre o assunto, Ingo Sarlet ensina que os graves problemas sociais e econômicos 

trazidos pelo processo de industrialização – somados às doutrinas socialistas e à constatação de 

que a consagração formal de liberdade e igualdade não ocasionava a garantia do seu efetivo 

 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Celso de Mello. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 318. 
691 Para o aprofundamento na questão do Princípio da Igualdade, indicamos a seguinte obra: MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
692 TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcances e 
direções. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 211, p. 241-269, jan./mar. 1998. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47142/45717. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 243-254. 
693 TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcances e 
direções. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 211, p. 241-269, jan./mar. 1998. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47142/45717. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 255. 
694 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no 
Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. São Paulo, n. 17, p. 105-138, jan./jun. 2011. 
Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-17/RBDC-17-105-
Artigo_Luis_Roberto_Barroso_(Diferentes_mas_iguais_o_reconhecimento_juridico_das_relacoes_homoafetivas
_no_Brasil).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 120. 
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gozo – geraram, já no decorrer do século XIX, amplos movimentos reivindicatórios e o 

reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado papel ativo na realização da 

justiça social, papel este que foi intensificado no período do segundo pós-guerra mundial por 

meio de previsões expressas em várias constituições nacionais e em documentos 

internacionais695. 

Dessa forma, com as transformações ocorridas no implemento da democracia social, que 

impuseram ao Estado o papel de garantidor do bem-estar social, os ideais de igualdade passaram 

a ser concebidos não mais apenas como uma igualdade perante a lei e o Estado, mas também 

como uma igualdade buscada por intermédio destes. 

Daniel Sarmento salienta que a ideia de igualdade no Estado Democrático de Direito não 

se restringe à isonomia formal, vez que, numa sociedade que se pretende inclusiva, a construção 

e a aplicação do direito visam a promover, no plano dos fatos, a igualdade real entre as pessoas 

através da redução dos desníveis sociais cujos mais afetados são os grupos mais socialmente 

vulneráveis tais como as mulheres, os afrodescendentes, os pobres e os homossexuais696. 

Ressalte-se que para a consecução de tais fins, Flávia Piovesan destaca que se tornara 

insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica e abstrata, fazendo-se necessária a 

especificação do sujeito em sua peculiaridade e particularidade, posto que se percebeu que 

determinadas violações de direitos exigiriam respostas especificas e diferenciadas697.  

Neste contexto, passou-se a valorizar, cada vez mais, a ideia de igualdade material, que 

segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, “[...] envolve aspectos mais complexos e 

ideológicos, vez que é associada à ideia de justiça distributiva e social: não basta equiparar as 

pessoas na lei ou perante a lei, sendo necessário equipará-las, também, perante a vida, ainda 

que minimamente.”698 

 
695 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 47-48. 
696 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 78. 
697 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Revista Cadernos de Pesquisa, 
São Paulo, v, 35, n. 124, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 46. 
698 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no 
Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, n. 17, p. 105-138, jan./jun. 2011. 
Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-17/RBDC-17-105-
Artigo_Luis_Roberto_Barroso_(Diferentes_mas_iguais_o_reconhecimento_juridico_das_relacoes_homoafetivas
_no_Brasil).pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 120. 
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Flávia Piovesan assim discorre sobre as vertentes do Princípio da Igualdade: 

  

Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção da igualdade: a) a 
igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, ao seu 
tempo, foi crucial para a abolição de privilégios); b) a igualdade material, 
correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo 
critério sócio-econômico); e c) a igualdade material, correspondente ao ideal de 
justiça como reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios de 
gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios).699 
 

Em que pese a autora ter destacado três vertentes da igualdade, vê-se que ela dividiu o 

que denomina de igualdade material em dois aspectos, o socioeconômico e o baseado no 

reconhecimento de identidades, muito embora ambas tenham como objetivo a promoção da 

justiça social, o que, a nosso ver, não descaracteriza a ideia geral, amplamente aceita pela 

doutrina nacional, de um Princípio da Igualdade pautado em duas vertentes: a igualdade formal 

e a igualdade material. 

Neste sentido, para o melhor entendimento da igualdade material como promotora de uma 

real igualdade, não restrita apenas à literalidade da lei, sempre é conveniente relembrar o 

famoso trecho cunhado por Ruy Barbosa: 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na 
medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios 
da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais 
com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.700 
 

De modo a reforçar a necessidade do reconhecimento das diferenças no tocante à 

concretização da igualdade material, convém também apontar os ensinamentos de Boaventura 

de Sousa Santos e João Arriscado Nunes: 

 

[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade 
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 
alimente ou reproduza as desigualdades.701 

 
699 PIOVESAN, Flávia; SILVA, Roberto Baptista Dias da. Igualdade e diferença: o direito à livre orientação sexual 
na Corte Européia de Direitos Humanos e no Judiciário brasileiro. In: VIEIRA, José Ribas (org.). 20 anos da 
Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 343. 
700 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5.ed. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: 
Edições Casa de Rui Barbosa, 1999. Disponível em: 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 26. 
701 NUNES, João Arriscado; SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução: para ampliar o cânone do 
reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Reconhecer para 
libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 56. 
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Diante do exposto, cabe resumir, de forma breve, que a vertente da igualdade formal, 

proveniente das revoluções liberais, foi apresentada na intenção de limitar o poder do estado e 

das classes aristocráticas por meio da previsão legal que garantiria a aplicação da lei para todos, 

sem distinções de posição social ou estamentos.  

Já a concepção de igualdade material mostrou-se um produto da incompetência da 

igualdade puramente formal em garantir direitos iguais a todos diante das novas necessidades 

sociais surgidas principalmente a partir do processo de revolução industrial europeia, fato que 

passou a exigir o papel de um Estado mais atuante para a garantia da justiça social e da redução 

da desigualdades sociais, e que ganhou mais relevância sobretudo no período do segundo pós-

guerra do século XX.  

Foi neste contexto de valorização do aspecto material da igualdade, que os movimentos 

sociais defensores dos direitos das mulheres conseguiram dar ênfase ao debate sobre situações 

que demonstravam a vulnerabilidade das mulheres, em relação aos homens, nas relações sociais 

tangentes à questões como educação, saúde, trabalho, reprodução e sexualidade, dentre outros, 

e daí conseguiram obter várias conquistas concernentes à igualdade de gênero tanto em âmbito 

internacional, sob a tutela dos direitos humanos, como também na seara jurídica brasileira 

através do reconhecimento de direitos fundamentais e de outras normas infraconstitucionais. 

No campo internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos702, já em seus 

dois primeiros artigos, apregoa que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e em 

direitos703, e que podem invocar os direitos e as liberdades nela presentes sem distinção alguma, 

destacando dentre tais distinções, a distinção de sexo704. 

No artigo 7º, tal declaração reforça a ideia de que todos são iguais perante a lei705, e prevê 

também, em seu artigo 16, parágrafo 1º, que homens e mulheres possuem direitos iguais durante 

o casamento e por ocasião de sua dissolução706.  

 
702 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/dudh.pdf. acesso em: 22 
nov. 2020. 
703 “Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.” 
704 “Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além 
disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do 
território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a 
alguma limitação de soberania.” 
705 “Artigo 7° Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos têm direito 
a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento à 
tal discriminação.” 
706 “Artigo 16° [...] § 1º A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, 
sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos 
têm direitos iguais.” 
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Além da Declaração acima apontada, vale apontar outros cinco eventos internacionais 

que destacaram a discriminação positiva do gênero feminino e a busca pela igualdade de gênero: 

i) a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 

1979 (CEDAW)707; ii) a II Conferência Mundial de Direitos Humanos (também conhecida 

como Conferência de Viena de 1993)708; iii) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher de 1994 (também conhecida como Conferência de 

Belém do Pará)709; iv) Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994 

(Conferência do Cairo)710; v) e da IV Conferência Mundial sobre a Mulher711, ocorrida em 

Pequim no ano de 1995. 

No entender de Flávia Piovesan, a CEDAW reflete a visão de que às mulheres deve ser 

reconhecida a titularidade de todos os direitos e oportunidades que os homens podem exercer 

sem que estes direitos e oportunidades venham a ser tolhidos devido às habilidades e 

necessidades decorrentes de diferenças biológicas entre os gêneros712.  

Neste sentido, o artigo 1º de tal convenção esclarece, para efeitos da garantia dos direitos 

humanos das mulheres, o que significa o termo “discriminação contra a mulher”: 

 

Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” 
significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela 
mulher independentemente de seu estado civil com base na igualdade do homem e da 
mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos: político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.713 
 

Observe-se que o trecho acima, além de conceituar o termo “discriminação contra a 

mulher” e reprovar tal prática, reconhece também não somente o aspecto formal da igualdade 

 
707 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. 4 de janeiro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
708 II CONFERÊNCIA MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS. 25 de junho de 1993. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
709 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER. 9 de junho de 1994. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
710 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 13 de setembro de 
1994. Disponível em: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio-cairo.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
711 IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER. 15 de setembro de 1995. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
712 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 264. 
713 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. 4 de janeiro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
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de gênero, mas também o aspecto material desta, posto que claramente demonstra a necessidade 

da garantia da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

Assim, a CEDAW considera que a eliminação da discriminação não se mostra suficiente 

para assegurar a igualdade entre os gêneros, o que a fez optar por prever a possibilidade da 

adoção das medidas afirmativas — “ações afirmativas” — como importantes medidas a serem 

executadas pelos Estados para acelerar o processo de obtenção da igualdade714. É o que se vê, 

por exemplo, no artigo 4º715 de tal convenção, que busca estimular os governos signatários a 

adotarem tais ações. 

Já em 1993, a II Conferência Mundial de Direitos Humanos716, ocorrida em Viena, 

reiterou, em seus artigos 36 a 39, a necessidade da eliminação de todas as formas de 

discriminação e violência contra as mulheres, reforçando o papel dos estados signatários tanto 

na adoção de políticas públicas que visassem a tais fins, como na ratificação sem reservas do 

acordado em tal conferência. 

Por sua vez, o artigo 1º da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as 

Mulheres717, proclamada na Assembleia Geral da ONU de 1993, e o artigo 1º da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher718, ocorrida em 

Belém do Pará em 1994, reconhecem como um tipo específico de violência baseada nas 

questões de gênero quaisquer atos ou ameaça de tais atos que possam resultar em dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo coação ou privação 

arbitrária de liberdade, tanto na vida pública, como na vida privada. 

Após a análise do desenvolvimento da ideia de igualdade de gênero na esfera 

internacional dos direitos humanos, faz-se ainda necessário apontar – antes de uma imersão 

específica na temática da relação entre igualdade de gênero e aborto – de que forma a 

Constituição Federal de 1988 protege a igualdade entre homens e mulheres. 

 
714 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 264. 
715 “Artigo 4º. A adoção pelos Estados-parte de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, 
mas de nenhuma maneira implicará, como conseqüência, a manutenção de normas desiguais ou separadas: essas 
medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados.” 
716 II CONFERÊNCIA MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS. 25 de junho de 1993. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
717 “Artigo 1º. Para os fins da presente Declaração, a expressão “violência contra as mulheres” significa qualquer 
acto de violência baseado no género do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais actos, a coacção ou a privação arbitrária de liberdade, 
que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada.” Disponível em: https://urless.in/chgck. Acesso em: 22 
nov. 2020. 
718 “Artigo 1º. Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 
esfera pública como na esfera privada.” 
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O caput do artigo 5º da Carta Magna brasileira prevê que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, dispondo também, já no seu inciso I, que, nos termos da 

Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações719. 

Celso Antônio Bandeira de Mello observa que o artigo 5º, caput, deixou expressamente 

exemplificadas as hipóteses que devem ser consideradas insuscetíveis, por si mesmas, de 

gerarem quaisquer tipos de desequiparações odiosas720, pelo que a Constituição proibiu 

qualquer distinção em relação aos titulares dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade.  

Antes mesmo do artigo 5º, o espírito de igualdade da Constituição Federal já se mostra 

presente em outras partes do texto constitucional, tais como em seu preâmbulo721 – quando  há 

menção à ideia de se ter uma sociedade fundada na harmonia social com o destaque a valores 

como a fraternidade, o pluralismo e a eliminação de preconceitos – e também em seu artigo 3º, 

inciso IV722, que trata como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

Observe-se que a Constituição brasileira reconhece que não basta apenas a previsão 

normativa que garanta uma igualdade formal entre homens e mulheres, pelo que, ao longo de 

seu texto, utilizou-se do mecanismo da discriminação positiva em casos específicos para 

determinar condições diferenciadas que visam a garantir proteção às mulheres na tentativa de 

combater a desigualdade de gênero.  

Sobre o assunto, Flávia Piovesan723 destaca que no concernente à igualdade entre os 

gêneros e ao combate à discriminação contra a mulher, a Constituição brasileira está em 

 
719 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.” 
720 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 18. 
721 “Preâmbulo: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 
722 “Art. 3. [...] IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.” 
723 PIOVESAN, Flávia. Igualdade de gênero na constituição federal: os direitos civis e políticos das mulheres. In: 
CRUXÊN, Eliane; DANTAS, Bruno; LAGO, Gustavo Ponce de Leon; SANTOS, Fernando (org.). Constituição 
de 1988: o Brasil 20 anos depois. Os alicerces da redemocratização. Brasília: Senado Federal – Instituto 
Legislativo Brasileiro, 2008. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-fundamentais-
igualdade-de-genero-na-constituicao-federal-os-direitos-civis-e-politicos-das-mulheres-do-brasil. Acesso em: 22 
nov. 2020. v. 1. p. 15. 
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consonância com os parâmetros protetivos internacionais, posto que reflete tanto a vertente 

repressiva-punitiva, que proíbe a discriminação contra a mulher, como a vertente promocional 

pautada pela promoção da igualdade por meio de medidas compensatórias. 

Como exemplo, podem ser apontados, no que concerne diretamente às questões de 

gênero, os seguintes dispositivos presentes no artigo 7º do texto constitucional: i) XVIII724, que 

prevê a licença-maternidade para a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias, e portanto, em período superior à licença-paternidade prevista no 

inciso seguinte do mesmo artigo725; ii) XX726, que dispõe sobre incentivos específicos 

destinados à proteção do trabalho da mulher; iii) XXX727, que proíbe a diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

Além dos dispositivos supramencionados, cabe mencionar também outras importantes 

diferenciações concebidas às mulheres na Constituição, tais como as que garantem prazos mais 

curtos para a aposentadoria por tempo de serviço das mulheres (artigo 40, §1º, inciso III728 e 

artigo 201, § 7º, incisos I e II)729, e as que preveem o direito de igualdade entre homens e 

mulheres no exercício dos direitos referentes à sociedade conjugal e ao planejamento familiar 

(artigo 226, parágrafos 5º e 7º)730. 

Diante do exposto, percebe-se que a constituição optou por reconhecer alguns critérios 

biológicos e sociais de diferenciação que tivessem o condão de se voltar para o asseguramento 

de determinados direitos das mulheres relacionados aos campos trabalhista, previdenciário, da 

segurança e da autonomia privada, dentre outros.   

 
724 “Art. 7º. [...] XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 
dias.” 
725 “Art. 7º. [...] XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei.” 
726 “Art. 7º. [...] XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da 
lei.” 
727 “Art. 7º. [...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 
728 “Art. 40. [...] § 1º. [...] III. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: III 
- no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante 
emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.” 
729 “Art 201. [...] § 7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 
obedecidas as seguintes condições: I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos 
de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.” 
730 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 5º. Os direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. [...] § 7º. Fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 
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Como exemplo, vê-se que o critério biológico se aplica diretamente à questão da licença-

maternidade em período superior à licença-paternidade, vez que as mulheres, por terem seus 

corpos diretamente vinculados às tarefas da manutenção da gestação e do aleitamento materno, 

necessitam, portanto, de um tempo maior para a dedicação a essas importantes 

responsabilidades. 

É sob este prisma biológico-social que a temática da igualdade vem sendo tratada nos 

debates presentes na doutrina e na jurisprudência do Brasil quando o assunto é a tão polêmica 

questão do aborto.  

Fábio Cantizani Gomes e Isabela Leite Imada apontam que apesar das diferenças 

biológicas entre homens e mulheres presentes nos sistemas reprodutivo e hormonal, que fazem 

com que somente a mulher seja capaz de sustentar, em seu ventre, a gestação de outro ser, tais 

diferenças não devem desencadear desvantagens econômicas e oportunidades sociais desiguais 

na vida das mulheres, seja no sentido do trabalho, no social, ou até na possibilidade de exercer 

a autonomia sobre seu próprio corpo731.  

Sônia Corrêa e Rosalind Petchesky apontam que “O Princípio da Igualdade se aplica aos 

direitos sexuais e reprodutivos em duas esferas principais: as relações entre homens e mulheres 

(sistema de gênero) e as relações entre as mulheres (condições como classe, idade, 

nacionalidade e outras).”732 

A respeito das relações de gênero, o Ministro Luís Roberto Barroso entende que “Na 

medida em que é a mulher que suporta o ônus integral da gravidez, e que o homem não 

engravida, somente haverá igualdade plena se a ela for reconhecido o direito de decidir acerca 

da sua manutenção ou não.”733  

No que tange às desigualdades sociais presentes entre as mulheres que optam pelo aborto, 

o Ministro Luís Roberto Barroso defende a posição de que a proibição do aborto produz também 

a discriminação social, já que, em suas palavras, sua tipificação penal: 

 
731 GOMES, Fábio Cantizani; IMADA, Isabela Leite. Autonomia procriativa: um direito fundamental da mulher? 
Revista de Iniciaçção Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca. Franca, v. 4, n. 1, p. 417-437, 
jun. 2019. Disponível em: file:///C:/Users/Victor/Desktop/Igualdade%20de%20genero%20e%20aborto.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 426. 
732 CORRÊA, Sonia; PETCHESKY Rosalind. Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva feminista. Physis: 
Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, p. 147-177, 2006. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/physis/1996.v6n1-2/147-177/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 165. 
733 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 11. 
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[...] prejudica, de forma desproporcional, as mulheres pobres, que não têm acesso a 
médicos e clínicas particulares, nem podem se valer do sistema público de saúde para 
realizar o procedimento abortivo. Por meio da criminalização, o Estado retira da 
mulher a possibilidade de submissão a um procedimento médico seguro. Não raro, 
mulheres pobres precisam recorrer a clínicas clandestinas sem qualquer infraestrutura 
médica ou a procedimentos precários e primitivos, que lhes oferecem elevados riscos 
de lesões, mutilações e óbito.734 
 

Daniel Sarmento, em raciocínio semelhante, sustenta que a proibição do aborto viola a 

igualdade entre os gêneros por impor às mulheres um ônus que em nenhuma hipótese seria 

exigido dos homens735, posto que, biologicamente, estes são incapazes de engravidar. 

Além de violar a igualdade entre os gêneros, a proibição ao aborto, para Daniel Sarmento, 

desrespeita também a igualdade social, pelo que dispõe, a seu ver:  

 

[...] já que são as mulheres pobres as maiores vítimas do modelo legislativo hoje 
adotado. São elas as que mais frequentemente recorrem ao aborto, seja pela falta de 
condições financeiras para criar futuros filhos, seja pela maior dificuldade de acesso 
à educação sexual e aos meios contraceptivos. As gestantes de nível social mais 
elevado, quando decidem pelo aborto. têm como realizá-lo, apesar da sua ilicitude, 
com acompanhamento médico e em melhores condições de higiene e segurança. Já as 
mulheres carentes acabam se submetendo a expedientes muito mais precários e 
perigosos para pôr fim às suas gestações. Dessa forma, conclui-se que a atual 
legislação viola duplamente o princípio da igualdade.736 
 

De forma geral, o que se observa nos argumentos expostos por Fábio Cantizani Gomes e 

Isabela Leite Imada; Sônia Corrêa e Rosalind Petchesky; Ministro Luís Roberto Barroso; e 

Daniel Sarmento; é que todos se sustentam sob duas vertentes principais: i) um possível 

desrespeito à igualdade de gênero, tendo em vista a especificidade que determina que somente 

as mulheres são passíveis de gravidez; ii) e a possibilidade do aumento das desigualdades 

sociais entre homens e mulheres, e também entre as mulheres melhor posicionadas 

socioeconomicamente – que possuem condições de realizar abortos voluntários em condições 

sanitárias mais adequadas, ainda que de forma clandestina – e as mulheres pertencentes às 

camadas mais pobres da sociedade, que por não possuírem condições financeiras para o acesso 

 
734 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 11. 
735 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 79. 
736 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 79. 
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a tais clínicas, e também pelo fato de o sistema público de saúde não oferecer o serviço 

destinado ao aborto voluntário, optam, por si mesmas, por métodos mais perigosos à saúde e à 

vida quando da ocasião da opção pelo aborto. 

Em que pese não merecer discordância que realmente as mulheres carregam maiores 

desafios biológicos e sociais pelo fato de serem as responsáveis por manterem a gestação em 

seus corpos, parece-nos que tal característica, por si só, não se mostra suficiente para acarretar 

qualquer desrespeito ao Princípio da Igualdade sob sua vertente de gênero. 

Ao longo deste tópico, viu-se que a igualdade material se faz por meio do tratamento 

desigual aos desiguais, e assim, relembrando um dos vários exemplos demonstrados, a própria 

Constituição Federal, quando garante uma licença-maternidade em período superior à licença-

paternidade, trata as mulheres de modo positivamente diferenciado para garantir-lhes a 

igualdade material no que diz respeito às consequências do ônus biológico e social decorrente 

de uma gestação. 

Ademais, os direitos sexuais e reprodutivos – dentre os quais se destacam o direito de 

decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o intervalo entre seus nascimentos; 

o direito a decidir livre e responsavelmente sobre a sexualidade; o direito a ter controle sobre 

seu próprio corpo; e o direito à privacidade – nem são absolutos nem exclusivos da mulher, 

cabendo, pois, também, ao homem. 

Neste ponto, convém relembrar que o direito ao planejamento familiar cabe ao casal, e 

ainda que este direito pudesse vir a ser utilizado como argumento autorizador do aborto – o que 

não ocorre atualmente – não haveria respaldo, sob pena de desrespeito ao próprio Princípio da 

Igualdade de Gênero, para que a mulher pudesse decidir, de forma exclusiva, pela interrupção 

ou não da gestação, sem o consentimento do homem que com seu material genético tivesse 

participado da concepção do feto. 

No que toca aos direitos à privacidade, à decisão livre e responsável sobre a sexualidade, 

e ao controle do próprio corpo, cumpre salientar que embora sejam deveras compreensíveis as 

aflições de uma gestante que carrega uma gravidez não planejada, tal gestação se mostra, em 

regra, fruto da própria possibilidade de a gestante poder agir com privacidade, controle sobre o 

seu próprio corpo e autonomia para o exercício de sua sexualidade, tal como deve ocorrer 

também com o homem que com ela tiver produzido o concepto. 

Sob nosso olhar, um passo na direção do reconhecimento de um direito ao aborto, sob a 

tutela destes direitos supracitados, traria um caráter quase que absoluto aos mesmos, 

desconsiderando o princípio da responsabilidade que a liberdade exige, e ferindo, também, a 



216 
 

própria igualdade material pelo fato da não sustentação de um motivo justo para a respectiva 

desigualação que seria aplicada, neste ponto específico, às mulheres. 

Isto posto, entendemos que o argumento no sentido de que a igualdade de gênero, na 

proibição do aborto, restaria desrespeitada pelo fato de o homem, ao contrário da mulher, poder 

dispor do seu próprio corpo em todos os momentos de sua existência, dada a impossibilidade 

de engravidar que lhe foi imposta pela natureza, não encontra guarida em nosso ordenamento 

jurídico. 

Ainda que respeitemos às posições contrárias, parece-nos um argumento que além de 

insustentável do ponto de vista jurídico, mostra-se demasiadamente egoístico por desconsiderar 

tanto o feto, quanto a vontade do outro ser envolvido em sua concepção, o homem. Aqui não 

se trata exclusivamente do direito da mulher de dispor do próprio corpo – que em outras 

situações pode ser plenamente cabível – e sim em uma relação de causa e efeito em que 

interagem diferentes elementos: a mulher, sua vontade e seu corpo; o homem e o material 

genético por ele fornecido; e uma nova vida, a do feto. 

Assim, se pode ser enxergada alguma forma de desrespeito à igualdade de gênero no 

tocante ao aborto, esta possibilidade encontra-se não nos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher, e sim na possibilidade de se estar desrespeitando a própria autonomia privada de um 

homem que queira ter o filho já concebido em seus braços, já que, conforme se observou, o 

direito ao livre ao planejamento familiar do casal encontra seu limite a partir do momento da 

concepção de um novo ser.  

 

5.3 DIREITO À SAÚDE DA GESTANTE 

 

A Organização Mundial de Saúde, em seu ato constitutivo de 22 de julho de 1946, define 

que “A saúde é um estado de completo bem-estar físico-mental e social e não apenas a ausência 

de doença ou enfermidade.”737 

Sob tal perspectiva, Germano Schwartz conceitua a saúde como: 

 

[...] um processo sistêmico que objetiva a prevenção e cura de doenças, ao mesmo 
tempo que visa a melhor qualidade de vida possível, tendo como instrumento de 
aferição a realidade de cada indivíduo e pressuposto de efetivação a possibilidade de 

 
737 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Documentos básicos. 14. ed. Genebra: Organización Mundial 
de la Salud, 2014. Disponível em: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-
sp.pdf?ua=1#page=7. Acesso em: 22 de nov. 2020. p. 1. 
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esse mesmo indivíduo ter acesso aos meios indispensáveis ao seu particular estado de 
bem-estar.738 
 

Lenir Santos relembra que o conceito de saúde pública739 circunscrito a um dever estatal 

de coibir ou evitar a propagação de doenças danosas à coletividade fora substituído pela ideia 

de um Estado garantidor da saúde por meio de políticas econômicas e sociais destinadas à 

prestação de serviços públicos de prevenção, promoção e recuperação da saúde740. 

Isto posto, vê-se que a promoção da saúde não está mais restrita apenas à profilaxia ou à 

cura de doenças ou enfermidades, estando, pois, atualmente, ligada à noção de bem-estar geral 

do ser humano, que por sua vez mostra-se intrinsecamente relacionada à ideia de dignidade da 

pessoa humana e ao zelo pelo próprio direito à vida. 

Sobre o assunto, Ingo Sarlet afirma que, em sentido amplo, o direito à saúde, para além 

de sua vinculação ao direito à vida, encontra-se fortemente relacionado à integridade física e 

psicológica do ser humano, que também possui posição jurídica de direito fundamental741. 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988, que elenca o direito fundamental à saúde 

entre os direitos sociais previstos no art. 6º742, estabelece, em seu art. 196, que “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”743 

Consoante dispõe José Afonso da Silva, os direitos sociais são os direitos ligados ao 

direito de igualdade que se apresentam como prestações positivas proporcionadas direta ou 

indiretamente pelo Estado na busca pela igualização de situações sociais desiguais e pela 

garantia de melhores condições de vida aos mais fracos744.  

Observe-se, assim, que o enquadramento do direito à saúde dentre os direitos 

fundamentais de segunda dimensão exige um papel estatal atuante para a garantia de sua 

 
738 SCHWARTZ, Germano André Doederlein. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 39. 
739 Quanto ao argumento de ser o aborto questão de saúde pública, principalmente com relação ao número de 
procedimentos realizados, ver item 2.1. Vide p. 22-28.  
740 SANTOS, Lenir. Direito à saúde e sistema único de saúde: conceito e atribuições. In: SANTOS, Lenir (org.). 
Direito da saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010. p. 147. 
741 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 323. 
742 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 
743 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2020]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 de nov. 2020. 
744 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 286-
287. 
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concretização, pelo que Rogério Gesta Leal afirma que “[...] o direito à saúde passa a ser um 

direito que exige do Estado prestações positivas no sentido de garantia/efetividade da saúde, 

pena de ineficácia de tal direito.”745 

Gomes Canotilho e Vital Moreira ensinam que a garantia do direito à saúde apresenta 

duas vertentes, uma negativa, que exige que o Estado e os particulares se abstenham de praticar 

atos que possam prejudicar a saúde dos demais indivíduos, e por outro lado, a vertente positiva, 

que exige medidas e prestações do Estado visando à prevenção e ao tratamento das doenças746. 

Na mesma toada, Daniel Sarmento defende haver duas dimensões concernentes ao direito 

à saúde, definindo uma como positiva ou prestacional, e outra como negativa ou defensiva, em 

que esta está relacionada ao impedimento de condutas lesivas exercidas pelo Estado ou por 

outros indivíduos contra o direito à saúde de alguém, e aquela – a positiva ou prestacional – a 

que impõe ao Estado o dever de agir mediante a adoção de políticas públicas que visem a 

garantir a real efetivação de tal direito747. 

Especificamente sobre a saúde da mulher, convém apontar o que diz o item 89 da 

Plataforma de Pequim, que representa o documento resultante da IV Conferência Mundial sobre 

a Mulher, realizada sob a tutela da ONU no ano de 1995:  

 

89. A mulher tem o direito de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física 
e mental. O gozo deste direito é essencial para sua vida e seu bem-estar, e para sua 
capacidade de participar em todas as esferas da vida pública e privada. A saúde não é 
só a ausência de enfermidade ou moléstia, mas sim um estado de pleno bem-estar 
físico, mental e social. A saúde da mulher inclui o seu bem-estar: emocional, social e 
físico; contribuem para determinar sua saúde tanto fatores biológicos quanto o 
contexto social, político e econômico em que vive.748 

 

Vê-se, portanto, que no tocante à saúde da mulher, o entendimento da ONU reforça a 

ideia de um conceito abrangente que não se limita apenas à ausência de enfermidades, 

associando também à saúde da mulher a garantia de um bem-estar físico, mental e social que 

exige um papel prestacional por parte do Estado. 

 
745 LEAL, Rogério Gesta. Efetivação do direito à saúde por uma jurisdição-serafim: limites e possibilidades. A&C 
Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Belo Horizonte, ano 6, n. 25, p. 25-40, jul./set. 2005. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 27. 
746 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v. 1. p. 825. 
747 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 72. 
748 IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER. 15 de setembro de 1995. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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No tocante ao aborto, Sarmento defende que sua criminalização, do modo pelo qual 

ocorre na legislação penal brasileira, prejudica o direito da saúde da gestante em suas duas 

dimensões, seja quando não considera os transtornos físicos e psíquicos que a obrigação de 

levar a termo uma gestação indesejada pode causar à gestante, ferindo pois, a dimensão negativa 

do direito à saúde; seja quando impede a gestante que deseja voluntariamente abortar de o fazê-

lo através do sistema público de saúde, induzindo-a, assim, à opção por práticas abortivas 

clandestinas e precárias, fato que vai de encontro à dimensão positiva do direito à saúde, que 

segundo o autor, encontra-se reforçada na diretriz do atendimento integral à saúde com 

prioridades preventivas, prevista no art. 198, inciso II,  do texto constitucional749. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto no julgamento do habeas corpus HC 

124.306 – que dispunha sobre o afastamento de prisão preventiva de réus devido à prática dos 

crimes tipificados à época como aborto com o consentimento da gestante (art. 126 CP) e 

formação de quadrilha (art. 288 CP) – assim dispôs sobre os possíveis danos que a 

criminalização do aborto pode acarretar, a seu ver, à saúde física e psíquica da gestante: 

 

[...] a criminalização afeta a integridade física e psíquica da mulher. O direito à 
integridade psicofísica (CF/1988, art. 5º, caput e III) protege os indivíduos contra 
interferências indevidas e lesões aos seus corpos e mentes, relacionando-se, ainda, ao 
direito à saúde e à segurança. A integridade física é abalada porque é o corpo da 
mulher que sofrerá as transformações, riscos e consequências da gestação. Aquilo que 
pode ser uma bênção quando se cuide de uma gravidez desejada, transmuda-se em 
tormento quando indesejada. A integridade psíquica, por sua vez, é afetada pela 
assunção de uma obrigação para toda a vida, exigindo renúncia, dedicação e 
comprometimento profundo com outro ser. Também aqui, o que seria uma bênção se 
decorresse de vontade própria, pode se transformar em provação quando decorra de 
uma imposição heterônoma. Ter um filho por determinação do direito penal constitui 
grave violação à integridade física e psíquica de uma mulher.750 
 

Ressalte-se ainda, que por ocasião do julgamento da ADPF 54, que tratou especificamente 

sobre a interrupção das gestações de fetos anencéfalos, os ministros do STF Luiz Fux e Carmen 

Lúcia também demonstraram posicionamento semelhante ao acima apontado pelo Ministro 

Luís Roberto Barroso no que se refere à relação entre a opção pelo aborto e a saúde da mulher. 

 
749 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 70-72. 
750 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 9. 
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O Ministro Luiz Fux entendeu que o prosseguimento da gravidez de um feto anencéfalo 

afeta a saúde da gestante por lhe gerar um grave abalo psicológico, pelo que a proibição do 

aborto neste tipo específico de gestação pode até mesmo ser equiparada à tortura751. 

Cármen Lúcia, por sua vez, defendeu que o respeito à escolha da gestante por continuar 

ou não uma gestação de feto anencéfalo é o respeito ao próprio princípio da dignidade humana 

e uma medida de proteção à saúde física e emocional de uma gestante que pode vir a ter graves 

transtornos psicológicos no caso de ser obrigada, contra a sua vontade, a levar a termo tal 

gestação752. 

Questionando a efetividade das medidas de criminalização do aborto para a saúde da 

mulher, Marlene Braz e Stella de Faro Sandi apontam que danos físicos como hemorragias, 

perfurações uterinas com acometimento de órgãos adjacentes, e infecções que podem causar 

sequelas ou a morte ocorrem principalmente quando o procedimento abortivo é realizado por 

pessoas não habilitadas e em condições sanitárias precárias753. 

Na mesma linha de raciocínio, Graciana Alves e Ellen Hardy demonstram que quando o 

aborto é realizado em condições adequadas, diminui-se o risco de complicações que podem 

levar a gestante à morte ou a ter futuros problemas reprodutivos como infertilidade, gravidez 

ectópica e abortos espontâneos, listando, ainda, dentre as principais complicações resultantes 

de um aborto mal sucedido, a perfuração do útero, a retenção de restos de placenta, infecções, 

peritonite, inflamações das trompas, sinéquias uterinas, tétano e septicemia754.  

Sob prisma oposto, encontram-se argumentos que apontam que o procedimento abortivo, 

por si mesmo, pode se mostrar mais prejudicial do que benéfico para a gestante que por ele 

 
751 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Luiz Fux. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 162. 
752 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto da Ministra 
Cármen Lúcia. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 235. 
753 BRAZ, Marlene; SANDI, Stella de Faro. As mulheres brasileiras e o aborto: uma abordagem bioética na saúde 
pública. Revista Bioética. Brasília, v. 18, n. 1, p. 131-153, 2010. Disponível em: 
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/541/527. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 
134. 
754 ALVES, Graciana; HARDY, Ellen. Complicações pós-aborto provocado: fatores associados. Caderno de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 454-458, out./dez. 1992. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/csp/v8n4/v8n4a10.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 454-457. 
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opta, vez que teria potencial para causar graves danos à saúde física e psíquica da gestante 

independentemente de ser realizado de forma legal ou clandestina. 

Neste sentido, Dernival da Silva Brandão esclarece que não há isenção de riscos no 

abortamento, tendo a experiência demonstrado que ele próprio muitas vezes é o responsável 

pela morte da gestante ou pelo agravamento de sua condição de saúde755. 

Vale salientar que todo e qualquer procedimento cirúrgico carrega consigo um respectivo 

risco ao paciente, pelo que ainda que seja válido o argumento que correlaciona o aumento dos 

riscos do aborto para a saúde feminina às piores condições sanitárias de sua realização, fato é 

que mesmo sendo realizado sob os cuidados de profissionais especializados, e em locais 

adequados, não há como garantir que o aborto não acarrete riscos para a saúde ou para vida da 

gestante. 

Sobre o assunto, George Mazza corrobora com a ideia de que a prática do aborto é um 

procedimento perigoso que traz riscos à saúde física e psíquica, e até mesmo à vida de qualquer 

mulher, seja quando realizado em clínicas “de primeiro mundo”, seja em clínicas clandestinas, 

pelo que especula que muitas gestantes desistiriam da opção pelo aborto caso fossem 

informadas das possíveis consequências de tal procedimento756. 

Observe-se que para além das consequências estritamente físicas, cabe refletir também 

sobre os possíveis efeitos psíquicos que podem vir a ser ocasionados pelo aborto, pelo que se 

mostra conveniente, antes adentrar-se na temática específica, visualizar o que Manuel Gurpegui 

e Dolores Jurado757 entendem por complicação psiquiátrica: 

 

Una complicación psiquiátrica es uma alteración que ocurre como desenlace 
precipitado, o al menos favorecido, por un evento previo. Puede consistir en uma o 
más de las siguientes posibilidades: aparición de conductas perturbadoras o 
emociones negativas; actuaciones autodestructivas, especialmente intento de suicidio 
o suicidio consumado; reactivación de trastornos psiquiátricos previos; y aparición 
de algún nuevo transtorno psiquiátrico.758 
 

 
755 BRANDÃO, Dernival da Silva. O embrião e os direitos humanos: o aborto terapêutico. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques; PENTEADO, Jaques de Camargo (org.). A vida dos direitos humanos: bioética médica e jurídica. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 29. 
756 MAZZA, George. O que você precisa saber sobre aborto. Campinas: Ecclesiae, 2018. p. 143-151. 
757 GURPEGUI, Manuel; JURADO, Dolores. Complicaciones psiquiátricas del aborto. Cuadernos de Bioética, 
Murcia, v. 20, n. 3, p. 381-392, set./dez. 2009. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/875/87512342006.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 387. 
758 “Uma alteração psiquiátrica é uma alteração que ocorre como um desvio precipitado, ou pelo menos favorecido, 
por um evento anterior. Pode consistir em uma ou mais das seguintes possibilidades: aparecimento de condutas 
perturbadoras ou emoções negativas; ações autodestrutivas, especialmente intenções de suicídio ou suicídio 
consumado; reativação de transtornos psiquiátricos anteriores; e aparecimento de um novo transtorno 
psiquiátrico.” (Tradução nossa). 
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Convém observar que são encontradas tanto nas pesquisas médicas, como nas pesquisas 

da área da psicologia, opiniões divergentes a respeito da relação de causa e efeito entre o aborto 

voluntariamente provocado e seus possíveis danos à saúde psíquica da mulher. 

Isto porque, conforme esclarecem Roseli Namura et al.759, “A experiência das mulheres 

em situação de aborto não é uniforme, pois varia de acordo com as características pessoais, com 

os eventos associados à gravidez, com as circunstâncias da vida e com os relacionamentos à 

época do aborto.” (Tradução nossa)760.  

Assim, diante da complexidade dos inúmeros fatores biopsicossociais envolvidos na 

questão, fato é, conforme se observará nos parágrafos seguintes, que parte destas pesquisas 

aponta, em diferentes graus, a correlação entre a opção pelo aborto provocado e a ocorrência 

de danos para a saúde psíquica da mulher, e, de modo diverso, parte oposta demonstra não haver 

relação direta entre tais fatos. 

Dentre os adeptos da corrente que defende haver danos psíquicos provenientes do aborto 

voluntariamente provocado, Melina Séfera Souza Rebouças afirma que o sentimento de culpa 

que pode aflorar em decorrência deste tipo de aborto é um sentimento muito difícil de lidar, 

mostrando-se capaz de causar grande sofrimento psíquico à mulher por poder fazê-la sentir-se 

em conflito com os valores religiosos e morais que se encontram bastante arraigados numa 

sociedade que coloca a maternidade como o destino natural de todas as mulheres761.  

A seu turno, Priscilla Coleman, tratando especificamente sobre os danos psíquicos 

potencialmente ocasionados pelo aborto, dispõe que: 

 

[...] o aborto está associado a riscos moderados a altamente aumentados de problemas 
psicológicos subsequentes ao procedimento. [...] No geral, os resultados revelaram 
que as mulheres que foram submetidas ao aborto experimentaram 81% mais risco de 
desenvolver problemas de saúde mental, e quase 10% da incidência de problemas de 
saúde mental mostraram-se diretamente atribuíveis ao aborto. Os efeitos mais fortes 
foram observados quando as mulheres que fizeram um aborto foram comparadas às 

 
759 NAMURA, Roseli Mieko Yamamoto et al. Depression, emotional and social aspects in the abortion context: a 
comparison between two Brazilian capitals. RAMB – Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 
57, n. 6, p. 631-636, nov./dez. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ramb/v57n6/en_v57n6a10.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 635. 
760 No original: “The psychological experience of women, in the situation of abortion, is not a uniform one, as it 
varies depending on personal characteristics, events that are associated with the pregnancy, the life circumstances 
and relationships at the time of abortion.” 
761 REBOUÇAS, Melina Séfera Souza. O aborto provocado como uma possibilidade na existência da mulher: 
reflexões fenomenológico-existenciais. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2010. Disponível em: 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/17463/1/MelinaSSR_DISSERT.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 78-86. 
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mulheres que levaram a gestação até o final e os resultados medidos relacionaram às 
primeiras o uso de substâncias e comportamentos suicidas. (Tradução nossa). 762-763 
 

Para David Fergunsson, John Horwood e Joseph Bode764, as mulheres que passam por 

uma experiência de aborto possuem 30% mais chances de ter problemas de saúde mental do 

que as mulheres que não vivem essa experiência, sendo os transtornos de ansiedade e por uso 

de substâncias maléficas ao organismo os transtornos mais comuns relacionados à situação765. 

David Reardon766, mesmo reconhecendo a existência de divergências nas pesquisas sobre 

o tema, entende que “Existe um consenso quanto a um fato muito básico de que pelo menos 

algumas mulheres têm significativos problemas de saúde mental causados, desencadeados, 

agravados ou complicados pela experiência do aborto.” (Tradução nossa)767. 

Representando posicionamento contrário, Trine Munsk-Olsen et al.768 concluíram não 

haver risco aumentado de se adquirir transtornos mentais após um aborto deliberadamente 

induzido no primeiro trimestre da gestação769. 

 
762 COLEMAN, Priscilla K. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 
1995–2009. The British Journal of Psychiatry, Cambridge, n. 199, p. 180-186, 2011. Disponível em: 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/E8D556AAE1C1D2F0F8B060B28BEE6C3D/S0007125000256353a.pdf/abortion_and_menta
l_health_quantitative_synthesis_and_analysis_of_research_published_19952009.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
p. 183. 
763 No original: “[...] that abortion is associated with moderate to highly increased risks of psychological problems 
subsequent to the procedure. [...] Overall, the results revealed that women who had undergone an abortion 
experienced an 81% increased risk of mental health problems, and nearly 10% of the incidence of mental health 
problems was shown to be directly attributable to abortion. The strongest effects were observed when women who 
had had an abortion were compared with women who had carried to term and when the outcomes measured related 
to substance use and suicidal behaviour.” 
764 BODEN, Joseph M; FERGUNSON, David M; HORWOOD, L. John. Abortion and mental health disorders: 
evidence from a 30-year longitudinal study. The British Journal of Psychiatry, Cambridge, n. 193, p. 444-451, 
2008. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/59A90CBF3A58C58B342CBCFFBBFEBD2E/S0007125000006334a.pdf/abortion_and_ment
al_health_disorders_evidence_from_a_30year_longitudinal_study.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 449. 
765 No origina: “[...] women who had had abortions had rates of mental health problems that were about 30% higher 
than rates of disorder in other women. Although rates of all forms of disorder were higher in women exposed to 
abortion, the conditions most associated with abortion included anxiety disorders and substance use disorders.” 
766 REARDON, David C. The abortion and mental health controversy: a comprehensive literature review of 
common ground agreements, disagreements, actionable recommendations, and research opportunities. Sage Open 
Medicine, London, v. 6, p. 1-38, oct. 2018. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207970/pdf/10.1177_2050312118807624.pdf. Acesso em: 20 
nov. 2020. p. 29. 
767 No original: “Common ground exists regarding the very basic fact that at least some women do have significant 
mental health issues that are caused, triggered, aggravated, or complicated by their abortion experience.” 
768 MUNSK-OLSEN, Trine et al. Induced first-trimester abortion and risk of mental disorder. The New England 
Journal of Medicine, Waltham, n. 364, p. 332-339, jan. 2011. Disponível em: 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa0905882?articleTools=true. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 338. 
769 “No original: In conclusion, our study shows that the rates of a first-time psychiatric contact before and after a 
first-trimester induced abortion are similar. This finding does not support the hypothesis that there is an overall 
increased risk of mental disorders after first-trimester induced abortion.” 
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Na mesma linha de raciocínio, Susan Cohen770 observa que: 

 

As evidências e a realidade observável de 40 anos de aborto legal nos Estados Unidos 
não se encaixam na ideia de que fazer um aborto é mais perigoso para a saúde mental 
de uma mulher a longo prazo do que dar à luz e criar um filho que ela não pretendia 
ter ou entregar um bebê para adoção. (Tradução nossa).771 
  

Apresentando conclusão semelhante, um estudo publicado em Londres pela Academy of 

Medical Royal Colleges772, em parceria com o National Colaborating Centre for Mental Health, 

também se posiciona no sentido de que “[...] para mulheres com gravidez indesejada, o aborto 

não parece prejudicar sua saúde mental.”773  

Assim, pelo que se observou até o presente momento, o campo científico não é unanime 

quanto aos danos à saúde psíquica que podem vir a ser ocasionados pela prática de um aborto 

voluntariamente provocado.  

Enquanto parte da ciência reconhece a possibilidade da ocorrência de danos psíquicos 

decorrentes deste tipo aborto, há posicionamentos que variam desde a negativa de tal 

possibilidade à afirmação de que obrigar uma mulher a levar a termo uma gravidez indesejada 

é capaz de gerar graves distúrbios psíquicos-emocionais.  

Atenta a esta realidade, Lília Nunes dos Santos dispõe que: 

 

[...] é necessário um olhar sincero e verdadeiro sobre a realidade da mulher e as 
diversas implicações que levam-na a ter o aborto como uma opção, principalmente, 
sob dois aspectos, o aspecto clínico, de modo a lhe apresentar as consequências e 
preveni-la quanto aos riscos desta prática , tanto para a saúde física e psíquica; e o 
aspecto assistencial auxiliando-a e propondo soluções para o dilema enfrentado.774 
 

Isto posto, percebe-se que um mesmo argumento, o da proteção à saúde da mulher, que 

para alguns autores acima mencionados serve de base para a tomada de posicionamento pela 

descriminalização do aborto, para outros, de modo antagônico, fundamenta a própria posição 

 
770 COHEN, Susan A. Still true: abortion does not increase women’s risk of mental health problems. Guttmacher 
Policy Review, New York, v. 16, n. 2, p. 13-22, 2013. Disponível em: 
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/gpr160213.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 22. 
771 No original: “The evidence and the observable reality of 40 years of legal abortion in the United States do not 
comport with the idea that having an abortion is any more dangerous to a woman’s longterm mental health than 
delivering and parenting a child that she did not intend to have or placing a baby for adoption.” 
772 Academy of Medical Royal Colleges. Induced abortion and mental health: a systematic review of the mental 
health outcomes of induced abortion, including their prevalence and associated factors. London: Academy of 
Medical Royal Colleges, 2011. Disponível em: https://www.aomrc.org.uk/wp-
content/uploads/2016/05/Induced_Abortion_Mental_Health_1211.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 126. 
773 No original: “[...] for women with an unwanted pregnancy, abortion does not appear to harm their mental 
health.” 
774 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 104. 
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contrária sob o argumento da prejudicialidade de tal procedimento para a saúde física e psíquica 

da mulher.  

Vê-se, pois, que não há como afastar, da totalidade das mulheres que optam pelo aborto 

provocado, a possibilidade da ocorrência de danos físicos e psíquicos que decorrem diretamente 

de tal procedimento. 

Dessa forma, percebendo-se as divergências na medicina e na psicologia sobre a 

correlação entre a escolha pelo aborto e a ocorrência de efeitos danosos à saúde física e psíquica 

da mulher gestante, entendemos que o argumento da proteção ao direito à saúde da mulher, para 

a legitimação do aborto provocado, não se mostra integralmente suficiente. 

 

5.4 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

 

Intrinsecamente relacionados ao direito à saúde da mulher e a outros importantes direitos 

dentre os quais os direitos à liberdade, à igualdade de gênero, ao planejamento familiar e à 

autonomia da mulher, encontram-se os direitos que, denominados como direitos sexuais e 

reprodutivos, figuram no centro do debate sobre o aborto. 

Flávia Piovesan enfatiza que para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos é 

necessário que haja, efetivamente, uma igualdade de fato e de direito entre homens e 

mulheres775, cabendo salientar que foi neste contexto da busca pela igualdade de gênero que se 

deu o longo e complexo processo de amadurecimento dos direitos sexuais e reprodutivos até 

que estes fossem reconhecidos como direitos humanos e, posteriormente, como direitos 

fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. 

Vale salientar que os direitos sexuais e reprodutivos não são direitos exclusivos das 

mulheres, mas a elas têm sido vinculados, principalmente no que tange à questão do aborto, 

porque foi por meio das conquistas femininas no âmbito do debate internacional que estes 

direitos vieram ganhando corpo ao longo da segunda metade do século XX. 

Neste sentido, Augusta Thereza de Alvarenga e Raquel Souzas destacam que os direitos 

sexuais e reprodutivos são frutos de reflexões recentes sobre direitos individuais e coletivos, 

que dentro da seara dos direitos humanos têm se constituído nos espaços público e privado776. 

 
775 PIOVESAN, Flávia; PIROTTA, Wilson. A proteção dos direitos reprodutivos no direito internacional e no 
direito interno. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 
307. 
776 ALVARENGA, Augusta Thereza de; SOUZAS, Raquel. Direitos sexuais, direitos reprodutivos: concepções de 
mulheres negras e brancas sobre liberdade. Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 125-132, 2007. 
Disponível em: https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/2007.v16n2/125-132/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 126. 
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Sonia Corrêa e Rosalind Petchesky, ressaltando o enfoque vinculativo entre os direitos 

sexuais e reprodutivos e os direitos das mulheres, definem, em termos de poder e recursos, o 

terreno de tais direitos: “poder de tomar decisões com base em informações seguras sobre a 

própria fecundidade, gravidez, educação dos filhos, saúde ginecológica e atividade sexual; e 

recursos para levar a cabo tais decisões de forma segura.”777; o que faz surgir, de pronto, a ideia 

da necessidade de um papel prestacional do Estado para garantir tais recursos que visam à 

concretização da autonomia da mulher. 

Na mesma linha raciocínio, Laura Davis Mattar aponta que os direitos sexuais estão 

relacionados ao direito de exercer a sexualidade e a reprodução de forma livre de discriminação, 

violência ou coerção; e que os direitos reprodutivos dizem respeito ao direito de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, bem como o 

direito a ter acesso às informações e aos meios para a tomada destas decisões778. 

Seguindo a mesma perspectiva, Lília Nunes dos Santos salienta que os direitos sexuais e 

reprodutivos abarcam as garantias à livre decisão sobre a reprodução e ao mais elevado patamar 

de saúde sexual e reprodutiva779. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, por sua vez, inclui entre os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres “[...] o direito de toda mulher de decidir sobre se e quando deseja ter 

filhos, sem discriminação, coerção e violência, bem como de obter o maior grau possível de 

saúde sexual e reprodutiva.”780 

Observe-se, portanto, que os conceitos acima apresentados são uníssonos em apontar o 

direito à autonomia sexual e reprodutiva das mulheres, ressaltando, que para efetivação deste 

direito, há também a necessidade da garantia da saúde sexual e reprodutiva das mulheres através 

de meios que lhes protejam de riscos relacionados a estes temas e que lhes garantam 

informações que lhes auxiliem em suas tomadas de decisão. 

 
777 CORRÊA, Sonia; PETCHESKY Rosalind. Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva feminista. Physis: 
Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, p. 147-177, 2006. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/physis/1996.v6n1-2/147-177/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 149. 
778 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 
direitos reprodutivos. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, a. 5, n. 8, p. 60-83, jun. 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sur/v5n8/v5n8a04.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020. p. 61. 
779 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 299. 
780 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Direito processual penal. Habeas 
corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 
penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 
Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/HC-Voto-Aborto-1-1.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. p. 10. 
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Percebe-se, também, que tais conceitos estabelecem uma relação direta entre os direitos 

sexuais e reprodutivos e o direito à saúde, pelo que se permite dizer que estão em consonância 

com a definição de saúde reprodutiva apresentada pelo Relatório da Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, mais conhecida como Conferência do Cairo, ocorrida em 

1994, que representou um verdadeiro marco normativo no reconhecimento dos direitos 

reprodutivos no âmbito internacional: 

 

7.2 A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 
não simples a ausência de doença ou enfermidade, em todas as matérias concernentes 
ao sistema reprodutivo e a suas funções e processos. A saúde reprodutiva implica, por 
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a 
capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o 
deve fazer. Implícito nesta última condição está o direito de homens e mulheres de 
serem informados e de ter acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e 
aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha, assim como outros métodos, de 
sua escolha, de controle da fecundidade que não sejam contrários à lei, e o direito de 
acesso a serviços apropriados de saúde que deem à mulher condições de passar, com 
segurança, pela gestação e pelo parto e proporcionem aos casais a melhor chance de 
ter um filho sadio. De conformidade com definição acima de saúde reprodutiva, a 
assistência à saúde reprodutiva é definida como a constelação de métodos, técnicas e 
serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e 
resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isto inclui também a saúde sexual cuja 
finalidade é a intensificação das relações vitais e pessoais e não simples 
aconselhamento e assistência relativos à reprodução e a doenças sexualmente 
transmissíveis.781 
 

Diante de tal definição de saúde reprodutiva, que se mostra atrelada à qualidade da vida 

sexual e ao planejamento familiar, convém relembrar que o surgimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos é um produto recente relacionado diretamente às conquistas dos movimentos 

sociais feministas que se fortaleceram a partir da segunda metade do século XX, e que 

introduziram, no debate sobre a procriação, assuntos como a saúde reprodutiva da mulher, 

planejamento familiar e o livre exercício da sexualidade independente da reprodução. 

Embora a segunda metade do século XX tenha garantido maior espaço aos debates sobre 

tais temas, vale salientar que, conforme aduzem Sonia Corrêa e Rosalind Petchesky782, a ideia 

de que as mulheres devem ser capazes de decidir “se, quando e como querem ter filhos” 

encontra sua origem por volta de 1830 nos movimentos feministas de controle de natalidade 

 
781 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 13 de setembro de 
1994. Disponível em: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio-cairo.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
782 CORRÊA, Sonia; PETCHESKY Rosalind. Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva feminista. Physis: 
Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, p. 147-177, 2006. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/physis/1996.v6n1-2/147-177/pt. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 151. 
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presentes entre os socialistas ingleses, tendo a partir destes movimentos se espalhado por várias 

partes do mundo ao longo do século XIX.  

Sobre o assunto, Lília Nunes dos Santos entende que os direitos sexuais e reprodutivos 

encontram sua inspiração inicial no direito à procriação, que por sua vez se revela como 

desdobramento do direito fundamental à liberdade que passou a garantir aos cidadãos, frente ao 

Estado, a autonomia no que se refere às escolhas de procriar e de planejar o número de filhos783. 

A autora observa ainda que inicialmente, os temas que tangiam o debate sobre 

planejamento familiar relacionavam-se às discussões sobre desenvolvimento econômico, 

crescimento demográfico e controle familiar, e somente após a atuação do movimento 

feminista, houve a reivindicação de que as questões concernentes ao planejamento familiar 

fossem vinculadas ao campo da saúde reprodutiva784. 

Neste sentido, Jacqueline Pitanguy dispõe que foi somente na Conferência do Cairo de 

1994 que se estabeleceu um novo paradigma com o deslocamento das “[...] temáticas de 

população da esfera demográfica para a esfera de direitos, discutindo, de forma central, teses 

relativas à saúde e direitos reprodutivos e colocando o empowerment785 da mulher como um 

valor em si mesmo e variável estratégica.”786  

Dessa forma, mais uma vez se confirma que o amadurecimento do conceito de direitos 

sexuais e reprodutivos e seu reconhecimento dentre os direitos humanos veio acompanhando, 

ao longo do tempo, o processo de conquista de direitos pelas mulheres, apresentando como 

marcos significativos a realização da Conferência do Cairo de 1994, e da IV Conferência 

Mundial sobre a Mulher787, ocorrida em Pequim no ano de 1995. 

 Segundo Laura Davis Mattar788, o termo “direitos reprodutivos” foi consagrado na 

Conferência do Cairo e reafirmado na Conferência de Pequim789, pelo que vale observar o que 

 
783 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 296. 
784 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 296. 
785 Empoderamento. (Tradução nossa). 
786 PITANGUY, Jacqueline. O movimento nacional e internacional de saúde e direitos reprodutivos. In: COSTA, 
Sarah Hawker; GRIFFIN, Karen (org.). Questões da saúde reprodutiva. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 
Disponível em: http://books.scielo.org/id/t4s9t/pdf/giffin-9788575412916-02.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 34. 
787 IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER. 15 de setembro de 1995. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
788 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 
direitos reprodutivos. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, a. 5, n. 8, p. 60-83, jun. 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sur/v5n8/v5n8a04.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 63. 
789 “Parágrafo 95. Levando em conta a definição anterior, os direitos de reprodução abarcam certos direitos 
humanos que já estão reconhecidos nas legislações nacionais, em documentos internacionais relativos aos direitos 
humanos e em outros documentos e consensos. Tais direitos têm por base o reconhecimento do direito fundamental 
de todos os casais e indivíduos a decidir livre e responsavelmente o número de seus filhos, o momento de seu 
nascimento e o intervalo entre eles, a dispor de informação sobre os meios para isso e a alcançar o mais alto nível 
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diz o parágrafo 7.3 do Capítulo VII do relatório resultante da Conferência do Cairo – Plataforma 

de Cairo – denominado como “Direitos de reprodução e saúde reprodutiva”: 

 

7.3. Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico de todo casal e de todo 
indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 
oportunidade de seus filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o 
direito de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodução. Inclui também 
seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou 
violência, conforme expresso em documentos sobre direitos humanos.790 
 

Convém pontuar que apesar de mencionar a questão da saúde sexual, o dispositivo logo 

acima destacado trata especificamente sobre direitos reprodutivos e saúde reprodutiva, e não 

sobre os chamados direitos sexuais propriamente ditos, trazendo explicitamente, ainda, o termo 

“responsabilidade” no intuito de garantir um “agir responsável” por parte dos titulares de tais 

direitos no que se refere às decisões sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter 

filhos.  

Quanto à nomenclatura direitos sexuais, Laura Davis Mattar entende que esta somente foi 

incorporada à linguagem dos direitos humanos por advento da Plataforma de Pequim, que 

embora não tenha trazido uma definição específica do termo “direitos sexuais”, listou alguns 

direitos que os compõem791, conforme se vê no parágrafo 96792 de tal Plataforma. 

Sobre a temática, Lília Nunes dos Santos793 conclui que “As Conferências de Cairo e de 

Pequim vinculam as reivindicações em torno dos direitos reprodutivos à garantia do livre 

 
de saúde sexual e reprodutiva. Também inclui seu direito de adotar decisões relativas à reprodução sem sofrer 
discriminação, coações nem violências, em conformidade com o que estabelecem os documentos relativos aos 
direitos humanos [...] Parágrafo 223. Tendo em mente o Programa de Ação da Conferência Internacional de 
População e Desenvolvimento e a Declaração e o Programa de Ação adotados em Viena pela Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos, a Conferência Mundial sobre a Mulher reafirma que os direitos reprodutivos dependem 
dos direitos básicos de todos os casais e indivíduos a decidir livre e responsavelmente o número, a freqüência e o 
momento para terem seus filhos e de possuir as informações e os meios para isso, bem como do direito a alcançar 
o mais elevado nível de saúde sexual e reprodutiva. Isso também inclui o seu direito de adotar decisões relativas à 
reprodução livres de discriminação, coerção e violência, conforme expresso nos documentos de direitos humanos.” 
790 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 13 de setembro de 
1994. Disponível em: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio-cairo.pdf. Acesso em: 22 nov. 
2020. 
791 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 
direitos reprodutivos. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, a. 5, n. 8, p. 60-83, jun. 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sur/v5n8/v5n8a04.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 64-69. 
792 “Parágrafo 96. Os direitos humanos das mulheres incluem os seus direitos a ter controle sobre as questões 
relativas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, e a decidir livremente a respeito dessas 
questões, livres de coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no tocante às relações 
sexuais e à reprodução, inclusive o pleno respeito à integridade da pessoa humana, exige o respeito mútuo, o 
consentimento e a responsabilidade comum pelo comportamento sexual e suas conseqüências.” 
793 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 298. 
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exercício da sexualidade sem reprodução e, por isso, passou-se a adotar a expressão ‘direitos 

sexuais e reprodutivos’.” 

Ana Paula Portella apresenta um contraponto e critica a forte associação que é feita entre 

os direitos reprodutivos e os direitos sexuais, pelo que, a seu ver, tal associação representa um 

limite para o desenvolvimento dos direitos sexuais por obscurecer suas especificidades e situar 

a sexualidade num campo de dependência conceitual e política em relação ao campo da 

reprodução, fato que se mostra incongruente com a ideia da vivência da sexualidade 

independente da reprodução794. 

Em que pese a relevante crítica da autora, fato é que a consolidação dos direitos sexuais 

e reprodutivos no campo dos direitos humanos se deu por meio de um processo conjunto de 

amadurecimento que buscou o reconhecimento da liberdade tanto no campo reprodutivo como 

no campo da sexualidade – sempre vinculada à noção de responsabilidade – e para o qual, como 

se viu, contribuíram bastante as mencionadas Conferências de Cairo e de Pequim. 

Observe-se, contudo, que as plataformas declaratórias resultantes de tais conferências não 

possuem, por si mesmas, caráter vinculante em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, tal 

como ocorre com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados 

pelo Brasil, servindo, assim, apenas de bússola para a orientação de políticas públicas e de 

medidas legislativas no âmbito interno.   

Além disso, apesar de toda a pressão proveniente dos organismos internacionais, é 

conveniente que se aponte que não há, até o presente momento, legislação específica no Brasil 

que revele o conceito e defina o alcance dos ditos direitos sexuais e reprodutivos, ficando, até 

então, este conceito a cargo da doutrina e da jurisprudência. 

Isto posto, Laura Davis Mattar ensina que estes direitos têm obtido consistência 

normativa por meio de uma argumentação jurídica indireta que os relaciona a outros direitos 

que já se encontram presentes em tratados sobre direitos humanos, tal como o direito à saúde, 

que primeiramente viabilizou a formulação e a positivação dos direitos reprodutivos e que, 

posteriormente, contribuiu para o mesmo processo, ainda que de forma preliminar, no que 

concerne aos direitos sexuais795. 

 
794 PORTELLA, Ana Paula. Direitos reprodutivos e direitos sexuais: impasses e desafios do movimento feminista. 
Revista Cadernos de Crítica Feminina, Recife, a. 1, n. 0, p. 98-105, dez. 2007. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1S_trXtV8my5WySMaviUtivOvNPzvcr-S/view. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 103. 
795 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 
direitos reprodutivos. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, a. 5, n. 8, p. 60-83, jun. 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sur/v5n8/v5n8a04.pdf. Acesso em: 20 set. 2020. p. 62-76. 
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Em relação ao reconhecimento de novos direitos fundamentais no ordenamento jurídico 

brasileiro, afora os listados no catálogo constitucional, Ingo Sarlet ensina que os direitos 

fundamentais, em seu processo de reconhecimento e afirmação, constituem-se em categoria 

materialmente aberta e mutável, pelo que se permite haver, por transmutação hermenêutica e 

criação jurisprudencial, o reconhecimento de novos conteúdos e funções de alguns direitos já 

tradicionais796.  

Dessa forma, é possível apontar que o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos 

como direitos fundamentais no ordenamento brasileiro tem ocorrido sob a tutela do artigo 5º, 

parágrafo 2º, da Constituição Federal, que dispõe que “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”797  

Isto posto, para além da já demonstrada relação intrínseca entre os direitos sexuais e 

reprodutivos e o direito à saúde, o direito ao planejamento familiar apresenta-se como outro 

importante direito que bastante contribuiu para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos 

nos campos interno e internacional.  

Saliente-se que o tema do planejamento familiar já representava pauta importante de 

convenções e conferências da ONU que ocorreram antes mesmo da Constituição Federal de 

1988, tais como a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos de Teerã de 1968798 e a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ocorrida 

em 1979. 

A Proclamação de Teerã, nos moldes de seu parágrafo 16, define que “Os pais têm o 

direito humano fundamental de determinar livremente o número de filhos e seus intervalos de 

nascimento.” 

Por sua vez, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher de 1979 dispõe, em seu artigo 16, alínea “e”, que os Estados-Partes devem 

assegurar, com base na igualdade entre homens e mulheres, que estes devem gozar dos [...] 

“mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de seus filhos e sobre o 

 
796 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 53. 
797 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2020]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
798 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS DE TEERÃ. 13 de maio de 1968. 
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Confer%C3%AAncias-de-C%C3%BApula-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/proclamacao-de-teera.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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intervalo entre os nascimentos e a ter acesso à informação, à educação e aos meios que lhes 

permitam exercer esses direitos.”799  

Enfatize-se que tal dispositivo reforça, em mais uma norma internacional, a ideia da 

utilização do princípio da responsabilidade como elemento limitante à livre escolha dos titulares 

do direito ao planejamento familiar, enquadrando-se, dessa forma, ao pensamento de que o 

exercício da liberdade pressupõe responsabilidade e respeito ao direito de terceiros. 

Em consonância com as ideias apresentadas pelos dispositivos internacionais destacados 

– um direito ao planejamento familiar consubstanciado nos valores da autonomia, da igualdade 

entre homens e mulheres, e do acesso à informação – a atual Constituição Brasileira reconhece 

o direito ao planejamento familiar como um direito fundamental vinculado aos valores da 

dignidade da pessoa humana, e de liberdade e autonomia que se pautam pelo princípio da 

paternidade responsável, pelo que assim dispõe em seu art. 226 §7º: 

 

§7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.800  
 

Ressalte-se que tal dispositivo foi regulamentado pela Lei 9.263/96801, que reforça o 

caráter do planejamento familiar como um direito de todos os cidadãos e o define como “ [...] 

o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”802, proibindo, ainda, a 

utilização de quaisquer dessas ações pelo Estado com o objetivo de se exercer qualquer tipo de 

controle demográfico. 

Dessa forma, diante da garantia de um direito ao livre planejamento familiar 

fundamentado na dignidade da pessoa humana e na autonomia privada presente na Constituição 

Federal, percebe-se que tal direito contribuiu de maneira imprescindível para a inserção dos 

direitos sexuais e reprodutivos no ordenamento brasileiro.  

 
799 CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. 4 de janeiro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 
800 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2020]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
801 BRASIL. Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata 
do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 
[1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
802 “Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da 
fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem 
ou pelo casal.” 
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Neste sentido, Flávia Piovesan e Wilson Ricardo Buquetti Pirotta destacam que o artigo 

226, §7º da Constituição Federal “[...] eleva à categoria de norma constitucional muitos dos 

princípios correlacionados aos direitos reprodutivos veiculados pelos documentos 

internacionais de direitos humanos [...].”803 

Lília Nunes dos Santos, observando o processo de afirmação dos direitos sexuais e 

reprodutivos, também adere à noção de que estes passaram a ser reivindicados como direitos 

fundamentais no direito brasileiro dado o reconhecimento internacional dos mesmos como 

direitos humanos e a interpretação que os atrela ao planejamento familiar na Constituição 

Federal de 1988804. 

Flávia Piovesan e Wilson Ricardo Buquetti Pirotta salientam este intercâmbio de direitos 

e apontam que os direitos reprodutivos são apresentados pela união de direitos básicos que 

buscam garantir o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, sendo necessário, 

para que sejam efetivamente respeitados, o acesso a um serviço de saúde que assegure 

educação, informação e meios que facilitem o controle da natalidade e a procriação sem riscos 

para a saúde805. 

Diante do exposto, um bom exemplo que demonstra o reconhecimento dos direitos 

sexuais e reprodutivos como um grupo de direitos vinculados aos direitos ao planejamento 

familiar e à saúde, além de outros direitos fundamentais tais como os direitos à liberdade, à 

igualdade e à autonomia privada, pode ser visto em publicação do Ministério da Saúde 

brasileiro realizada em 2009: 

 

Direitos reprodutivos: 
-Direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou 
não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.  
-Direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos.  
-Direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, 
imposição e violência. 
[...] 
Direitos sexuais:  
-Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, 
discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a).  
-Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. 
-Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas 
crenças.  

 
803 PIOVESAN, Flávia; PIROTTA, Wilson. A proteção dos direitos reprodutivos no direito internacional e no 
direito interno. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 
312. 
804 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 302. 
805 PIOVESAN, Flávia; PIROTTA, Wilson. A proteção dos direitos reprodutivos no direito internacional e no 
direito interno. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 
306. 
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-Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição 
física.  
-Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. 
-Direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade, entre outras. 
-Direito de ter relação sexual independente da reprodução.  
-Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de DST/HIV/AIDS. 
-Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de 
qualidade e sem discriminação.  
-Direito à informação e à educação sexual e reprodutiva.806 (Grifos nossos). 
   

Em sentido semelhante, Flávia Piovesan e Wilson Ricardo Buquetti Pirotta, à luz dos 

preceitos enunciados nos instrumentos internacionais, listam, de forma não exaustiva, os 

seguintes direitos reprodutivos:  a) o direito de adotar decisões relativas à reprodução sem sofrer 

discriminação, coerção ou violência; b) o direito de decidir livre e responsavelmente o número 

de filhos e o intervalo entre seus nascimentos; c) o direito a ter acesso a informações e meios 

seguros, disponíveis, acessíveis, e d) o direito de acesso ao mais elevado padrão de saúde 

reprodutiva807. 

Da mesma forma, os autores incluem entre os direitos sexuais: a) o direito a decidir livre 

e responsavelmente sobre sua sexualidade; b) o direito a ter controle sobre seu próprio corpo; 

c) o direito a viver livremente sua orientação sexual, sem sofrer discriminação, coação ou 

violência; d) o direito a receber educação sexual; e) o direito à privacidade; f) o direito de acesso 

às informações e aos meios para desfrutar do mais alto padrão de saúde sexual; g) o direito a 

fruir do progresso científico e a consentir livremente à experimentação, com os devidos 

cuidados éticos recomendados pelos instrumentos internacionais808. 

Isto posto, cabe ressaltar que após seu enquadramento dentre os direitos humanos, e seu 

reconhecimento como direitos fundamentais pelos tribunais brasileiros, os direitos sexuais e 

reprodutivos, principalmente no que tange às mulheres, foram trazidos – ao lado dos direitos à 

igualdade, à autonomia e à saúde da mulher – para o centro das discussões a respeito do aborto 

no Brasil. 

O ex-ministro do STF, Cezar Peluzo, por ocasião do seu voto na ADPF 54 (fetos 

anencéfalos), mostrou-se contrário à ideia de que os direitos sexuais e reprodutivos pudessem 

 
806 BRASIL. Ministério da Saúde do Brasil. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos 
anticoncepcionais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/direitos_sexuais_reprodutivos_metodos_anticoncepcionais.pdf. 
Acesso em: 22 nov. 2020. p. 4. 
807 PIOVESAN, Flávia; PIROTTA, Wilson. A proteção dos direitos reprodutivos no direito internacional e no 
direito interno. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 
310. 
808 PIOVESAN, Flávia; PIROTTA, Wilson. A proteção dos direitos reprodutivos no direito internacional e no 
direito interno. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Temas de Direitos Humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 
310. 
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ser utilizados como argumentos jurídicos suficientes para que um aborto, ainda que de feto 

anencéfalo, viesse a ser permitido pela mais alta corte brasileira.  

Ao referir-se ao rol dos direitos sexuais e reprodutivos da cartilha do Ministério da Saúde 

– acima destacada – Cesar Peluzo assim dispôs, sobre o que, a seu ver, representaria, naquele 

caso, a impertinência da invocação dos direitos sexuais e reprodutivos: 

 

A propagada, porém falsa ideia de que a prática do aborto teria, no caso, relação com 
o planejamento familiar, com os “direitos sexuais e reprodutivos” da mulher, à qual 
se deveria reconhecer autonomia para livrar-se de gravidez incômoda ou dolorosa, 
baseia-se numa compreensão distorcida da natureza e do alcance de tais direitos, que 
são estritos. 
[...]  
Ora, pretender conferir a esse rol, que apenas explicita derivações práticas da extensão 
da liberdade pessoal da mulher, o sentido de reconhecimento da existência de poder 
absoluto de eliminar a vida intrauterina, é, com o devido respeito, insustentável 
demasia, cuja menor consequência fora a completa reificação do concepto, 
transformado em mero objeto disponível, sem nenhuma dignidade jurídica.809 
 

Conforme se vê, Cesar Peluzo não nega reconhecimento aos direitos sexuais e 

reprodutivos, vinculando-os, inclusive, ao direito de liberdade das mulheres, porém, sem força 

normativa para que possam conferir legalidade a um aborto. 

Por sua vez, o também ex-ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento da mesma 

ADPF 54, demonstrou opinião oposta em relação ao julgado de Cesar Peluso, e assim dispôs 

sobre o assunto: 

 

A irrecusável magnitude do direito à vida e a discussão em torno de sua titularidade, 
notadamente se considerada, quanto a esta, a perspectiva enfatizada pelo eminente 
Procurador-Geral da República, impõem o confronto de tais valores com aqueles que 
se fundam nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ainda mais se se tiver 
presente, sob tal aspecto, que esses direitos - entre os quais se acham o de praticar, 
sob determinadas condições, o aborto seguro (“safe abortion”), o de controlar a 
própria fecundidade e o de decidir, de forma livre, autônoma e responsável, sobre 
questões atinentes à sua sexualidade - representam projeção expressiva dos direitos 
humanos reconhecidos, às mulheres, pelas sucessivas Conferências internacionais 
promovidas pela ONU na década de 90 [...] (grifos do autor).810 

 
809 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Cezar Peluso. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 413-415. 
810 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Feto anencéfalo – interrupção da gravidez – mulher – liberdade 
sexual e reprodutiva – saúde – dignidade – autodeterminação – direitos fundamentais – crime – inexistência. 
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. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Voto do Ministro 
Celso de Mello. Disponível em: 
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Vê-se que Celso de Mello, em sua breve lista de direitos sexuais e reprodutivos, também 

os correlacionou aos temas do planejamento familiar e ao exercício da sexualidade 

independente de reprodução, muito embora tenha dado um passo adiante no sentido de ter 

reconhecido, dentre os direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao aborto seguro quando em 

condições específicas, como no caso dos fetos anencéfalos. 

Sobre a possibilidade do reconhecimento de um possível direito ao aborto, Lília Nunes 

dos Santos entende que tal posicionamento, além de buscar a inserção do direito ao aborto no 

rol dos novos direitos humanos provenientes dos direitos sexuais e reprodutivos, fundamenta-

se no fato de que a afirmação da autonomia reprodutiva e da liberdade como direitos 

fundamentais seria interpretada como gênero do qual o direito ao aborto, vinculado à 

autodeterminação da vontade, passaria a ser visto como espécie811.  

Isto posto, diante da relação intrínseca entre os direitos sexuais e reprodutivos e os direitos 

à liberdade, à autonomia, ao planejamento familiar e à saúde – além de sua tutela conferida pelo 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana – pode-se afirmar que os direitos sexuais e 

reprodutivos foram reconhecidos como direitos fundamentais no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Observa-se também que o reconhecimento dos direitos sexuais como direitos humanos e 

fundamentais reposicionou o debate sobre o aborto no Brasil e em outros países sob as luzes da 

saúde reprodutiva, da liberdade sexual e da autonomia da mulher. 

Entretanto, é válido pontuar que, embora em outros países os direitos sexuais e 

reprodutivos façam parte dos fundamentos jurídicos liberalizantes do aborto, no Brasil, até o 

presente momento, ainda não há ainda consenso doutrinário e jurídico a respeito do alcance de 

tais direitos para motivação da descriminalização do aborto e do reconhecimento de um possível 

direito ao aborto seguro. 

Sobre tal discussão, que cada vez mais vem ganhando espaço na sociedade brasileira, 

expressamos nosso posicionamento no sentido de não ser razoável que os direitos sexuais e 

reprodutivos possam fundamentar um possível liberalização do aborto, posto que, por serem 

também oriundos do direito à liberdade, os direitos sexuais e reprodutivos exigem um exercício 

condicionado à responsabilidade, e assim sendo, a proibição da liberdade absoluta que está 

presente tanto nas normas internacionais sobre direitos humanos, como em nosso ordenamento 

 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=3707334&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DPF%20/%2054. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 317. 
811 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 302-303. 
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interno, não condiz com a evocação dos direitos sexuais e reprodutivos como método 

contraceptivo sob o argumento de se estar respeitando os direitos ao planejamento familiar, à 

saúde e à autodeterminação da gestante, quando, ao mesmo tempo, uma outra vida, a do feto, 

estará sendo ceifada. 

 

5.5 OS DIREITOS DA GESTANTE EM FACE DO ABORTO E DOS DIREITOS DO 

NASCITURO: NOSSA OPINIÃO 

 

Ao longo deste capítulo, realizou-se o estudo sobre os principais direitos das mulheres 

que têm sido utilizados como base de fundamentação para a defesa da descriminalização do 

aborto nos moldes requeridos pela ADPF 442, ou seja, o aborto por livre escolha da gestante 

em gestações de até 12 semanas. 

Ressalte-se que tal estudo limitou-se, até o presente momento, a uma investigação restrita 

sobre a importância, para a discussão concernente ao aborto, dos direitos sexuais e reprodutivos 

e dos direitos à saúde, à autonomia e à igualdade de gênero sem que tenha ocorrido, entretanto, 

a análise destes direitos de forma conjunta com a proteção garantida ao nascituro pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, análise esta que se mostra de extrema importância para o 

entendimento da problemática do aborto, e que, por isso, ocorrerá no decorrer desta parte final 

da pesquisa. 

Antes de adentrar-se nos assuntos referentes à proteção do nascituro, cabe relembrar, em 

breves notas, as conclusões às quais chegamos diante da pesquisa realizada sobre os direitos 

das gestantes. 

No que se refere ao direito à saúde, destacamos que até o presente momento a ciência 

médica e a psicologia não possuem posicionamento pacífico quanto à possibilidade da 

ocorrência de danos à saúde psíquica da gestante em decorrência da prática de um aborto 

voluntariamente provocado, encontrando-se, nesses campos científicos, posicionamentos que 

variam desde a negativa de tal possibilidade até a afirmação de que obrigar uma gestante a levar 

uma gravidez indesejada até o final é capaz de lhe causar graves distúrbios psíquico-

emocionais. 

Em relação às consequências físicas que podem comprometer a saúde da mulher que opta 

pelo aborto, ainda que o procedimento seja realizado em clínicas especializadas e em boas 

condições sanitárias, percebeu-se que a literatura médica mostra-se mais pacífica no sentido de 

admitir que embora os riscos sejam mais baixos do que quando o aborto é realizado em 

condições insalubres, eles não são nulos.  
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Isto posto, considerando-se não serem nulos os riscos à saúde física e psíquica que um 

aborto pode acarretar para a gestante – ainda que realizado de forma legal e em ambiente 

sanitariamente salubre – e as divergências da medicina e da psicologia sobre os riscos que o 

procedimento abortivo pode acarretar à saúde psíquica da mesma, entendemos que o argumento 

que busca fundamentar o direito ao aborto na proteção da saúde da gestante não se mostra 

integralmente sólido, posto que, de outro modo, pode ser utilizado, inclusive, para fundamentar 

posicionamento contrário à legalização do aborto voluntariamente provocado. 

Neste sentido, cabe relembrar que apontamos, no tópico 5.3, pesquisas publicadas em 

revistas renomadas no campo da saúde mental – como os estudos publicados por Priscilla 

Coleman, David Fergunsson, John Horwood e Joseph Bode na The British Journal of Psychiatry 

– que concluíram que as mulheres que vivem a experiencia de abortar apresentam mais chances 

de desenvolver problemas psíquicos do que as que não se submetem a tal procedimento812. 

Em relação à autonomia da gestante, viu-se que este direito deve ser entendido sob o 

prisma existencial da autonomia privada, vinculado ao sentido de autodeterminação do ser que 

é tutelado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana813.  

Observou-se também que a autonomia privada da mulher tem sido interpretada de 

maneira intimamente relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos, que se apresentam, 

sobretudo, simbolizados por dois direitos principais: o direito à autonomia reprodutiva e o 

direito de dispor do próprio corpo. 

Convém apontar que o debate sobre o aborto tem imposto, no tocante à autonomia da 

gestante, uma reflexão que abrange não somente a vontade de a mulher decidir “se quer ter 

filhos”, “quando os ter”, e “quantos filhos ter”, mas também a possibilidade de ela poder 

decidir, de forma isolada e com base exclusivamente nos seus direitos à autonomia reprodutiva 

e de dispor sobre o próprio corpo, se deseja ou não interromper a gestação – nas condições 

específicas que as normas vierem a permitir – antes do seu fim natural, o parto. 

Lília Nunes dos Santos salienta que os documentos internacionais que reforçam o caráter 

de direitos humanos dos direitos sexuais e reprodutivos – como por exemplo os originados nas 

Conferências do Cairo e de Pequim, os quais tratamos no decorrer do tópico 5.4814 – vinculam 

o exercício das liberdades sexual e reprodutiva à responsabilidade no gozo de tais liberdades, 

entrelace este que impõe uma interpretação harmônica do sistema internacional dos direitos 

humanos, que é um sistema único que, além dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, 

 
812 Vide p. 222-223. 
813 Vide p. 194-204. 
814 Vide p. 225-237. 
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garante também os direitos humanos da criança, tanto nascida, como não nascida, manifestando, 

inclusive, a primazia e a especialidade destes últimos direitos sobre todos os demais direitos do 

sistema.815 

Da mesma forma, a liberdade reprodutiva garantida no artigo 226, §7º, da Constituição 

Federal brasileira816, instrumentalizada pelo direito ao planejamento familiar, também se 

mostra limitada pelo parâmetro da responsabilidade, vez que o texto constitucional 

expressamente determina que o planejamento familiar deve ser pautado não só pelo Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana, mas também pelo Princípio da Paternidade Responsável. 

Além disso, quanto ao pai do nascituro, cabe relembrar que o referido artigo 226, §7º, 

também lhe garante o direito ao planejamento familiar ao afirmar que tal planejamento é de 

livre decisão do casal, e não somente da gestante. Da mesma forma, o artigo 2º da Lei nº 

9.263/1996817, que regulamenta o direito ao planejamento familiar, dispõe que “Para fins desta 

Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade 

que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal”, motivo que nos leva a entender que o pai da criança não deve ser tolhido 

da possibilidade de ter um filho em seus braços única e exclusivamente com base na liberdade 

reprodutiva da mulher e do direito desta ao próprio corpo, sob pena de ferir-se, neste caso, o 

próprio direito à igualdade de gênero que tanto é perseguido, por motivos justos, diga-se de 

passagem, pelas mulheres. 

Desse modo, parece-nos que a autonomia privada da gestante – assim como os seus 

direitos à saúde, à igualdade de gênero e os demais direitos sexuais e reprodutivos – não deve 

ser levada como um direito superior capaz de justificar, por si só, a autorização para a realização 

de um aborto pela simples vontade da mulher grávida, posto que tal direito, sendo uma 

expressão do direito de liberdade, deve caminhar ao lado da ideia de responsabilidade, 

recebendo, portanto, em sua faceta individual, limitações oriundas das demais liberdades 

individuais que convivem em sociedade. 

Isto posto, posicionamo-nos no sentido de que a mulher é sim amplamente livre para 

decidir sobre os aspectos concernentes à reprodução e à disposição sobre o próprio corpo – 

 
815 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 309-310. 
816  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º Fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
817 BRASIL. Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata 
do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 
[1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 



240 
 

dentro dos limites legais, tal como dispõe, por exemplo, o artigo 13 do Código Civil brasileiro818 

– mas apenas enquanto não estiver grávida, posto que esta liberdade deve ser mitigada no 

momento em que surge no corpo da mulher uma gravidez, ocasião em que, a partir de então, 

outros sujeitos de direito adentram na relação: o pai da criança – caso este não seja, obviamente, 

um doador anônimo de gametas – e o próprio nascituro. 

Em relação ao nascituro, cabe apontar que a partir do momento em que este for concebido, 

emerge-se uma relação de filiação em que o próprio nascituro representa o elo mais fraco, e, 

por isso, a responsabilidade deve pautar a liberdade reprodutiva da gestante para que os direitos 

desta não desrespeitem os direitos do nascituro819.  

Diante deste fato, vale relembrar os moldes em que se dá a proteção das crianças – 

incluindo-se dentre estas o nascituro – nas legislações interna e internacional. Na sistemática 

internacional dos direitos humanos, a proteção do nascituro pode ser facilmente identificada no 

preâmbulo do documento resultante da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 

ratificada pelo Brasil em 1990, que considera que [...] "a criança, em virtude de sua falta de 

maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção 

legal, tanto antes quanto após seu nascimento."820 (Grifos nossos). 

No mesmo rumo, o Estatuto da Criança e do Adolescente vigente no Brasil, garante a 

paridade entre a proteção jurídica do nascituro e a da criança já nascida quando, em seu artigo 

7º, estabelece que “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante 

a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”821 (Grifo nosso). 

Dessa forma, Lília Nunes dos Santos aduz que aceitar a “[...] realização do aborto 

enquanto exercício da liberdade sexual e reprodutiva enseja grande contradição na atual 

sistemática dos documentos internacionais de direitos humanos, em especial os que foram 

internalizados pelo Brasil, resultando na quebra do ordenamento.”822  

 
818 Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
819 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 312. 
820 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. 20 de novembro de 1989. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 22 nov. 2020. 
821  Convém pontuar que ainda que a gestante figure como a titular do direito ao atendimento pré-natal trazido no 
artigo 8º do ECA, não se pode desconsiderar que tal direito contribui também para a consumação do direito à saúde 
do nascituro. Neste sentido, observe-se, in verbis, o disposto no Art. 8º da referida lei: “É assegurado a todas as 
mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.” 
822 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 310. 
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Neste sentido, concordamos que haverá grande incoerência se o nosso ordenamento 

jurídico vier a permitir o aborto fundamentado na liberdade reprodutiva da gestante ao mesmo 

tempo em que ele fortemente preza por uma ampla proteção da criança que abarca, até mesmo, 

o período que ocorre antes do nascimento. 

Portanto, embora nos sensibilizemos com as enormes angústias que podem atingir uma 

mulher que não tenha desejado engravidar, mas que, por lei, seja obrigada a levar a gestação 

até o fim, acreditamos que, ainda assim, os direitos da gestante elencados nesta pesquisa não 

são capazes de garantir o reconhecimento de um direito ao aborto, sobretudo quando 

consideramos a ampla proteção jurídica concedida ao nascituro tanto na sistemática 

internacional dos direitos humanos como no direito brasileiro interno. 

Sobre esta proteção do nascituro na ordem jurídica pátria, reitere-se que após o estudo do 

instituto da personalidade jurídica e dos direitos que ao nascituro são garantidos no atual 

ordenamento jurídico brasileiro, demonstramos, no final do capítulo 4, nossa concordância com 

a Teoria Unitiva (Humanística ou Sistemática)823, que impõe uma interpretação sistemática do 

artigo 2º do Código Civil de 2002, baseada no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e 

reconhece que o início da personalidade jurídica deve coincidir com o início da vida do ser 

humano, e não apenas com o momento do nascimento com vida, tal como defende a posição 

ainda majoritária da doutrina jurídica brasileira que adota a Teoria Natalista do Início da 

Personalidade Jurídica. 

Ressalte-se, entretanto, que ainda que se admita a Teoria Natalista como a base atual para 

o reconhecimento do início da personalidade jurídica no direito brasileiro, dúvidas não há, 

contudo, quanto à garantia, pela nossa ordem jurídica, de vários direitos destinados à proteção 

do nascituro desde a concepção. 

Isto posto, demonstramos que mesmo que não tenha a personalidade jurídica reconhecida, 

o nascituro, na legislação brasileira, mostra-se titular de vários direitos da personalidade – 

dentre os quais os direitos à vida, à integridade física, à imagem, à honra e à identidade pessoal 

– e também de alguns direitos não personalíssimos, tais como os direitos à herança e à doação 

e o direito de ser representado extra e/ou judicialmente na tutela de seus interesses por seus 

representantes legais824. 

De todos esses direitos, certamente o mais importante, e através do qual emergem para o 

nascituro todos os outros direitos, é o direito à vida, que no nosso entendimento, é-lhe garantido 

desde a concepção e se mostra como o ponto chave para a resolução da problemática do aborto. 

 
823 Vide p. 190-193. 
824 Vide p. 161-189. 



242 
 

Diante deste fato, Lília Nunes dos Santos, reconhecendo que o nascituro e a gestante 

possuem igual dignidade – pensamento este ao qual também nos filiamos – atesta que a 

controvérsia do aborto poderia ser solucionada da seguinte forma: “A mãe pode não ser 

obrigada a criar o seu filho, mas tem o dever de respeitar sua vida, tanto antes como após o 

nascimento”825. 

Saliente-se que, como uma alternativa para o cumprimento desta máxima, pode o poder 

público, por exemplo, investir esforços para impulsionar medidas de apoio biopsicossocial 

voltadas para a popularização do instituto da adoção das crianças oriundas de gestações em que 

as mães biológicas, antecipadamente, expressem a vontade de não criar os filhos que ainda se 

encontrem em seus ventres, tal como ocorre com o Programa Anjos da Adoção, vigente no 

estado do Ceará através de uma parceria entre o Tribunal de Justiça Estado do Ceará e o 

Ministério Público826. 

Entretanto, conforme explica Daniel Sarmento, o entendimento que vem prevalecendo 

nos Tribunais Constitucionais de todo o mundo é que a vida do nascituro tem sido protegida 

pelas diversas Constituições com menor intensidade quando em comparação com a proteção 

conferida à vida da pessoa já nascida, e, além disso, tem-se reconhecido também que o grau de 

proteção da vida intrauterina deve ir aumentando proporcionalmente na medida em que vai 

avançando o período gestacional827. 

Para o autor, “[...] o caso envolve uma típica hipótese de ponderação de valores 

constitucionais, em que se deve buscar um ponto de equilíbrio, no qual o sacrifício a cada um 

dos bens jurídicos envolvidos seja o menor possível [...]828, ponderação829 esta que, de acordo 

com Lília Nunes dos Santos, além de ser aplicada no campo dos princípios830, cuja natureza é 

 
825 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 316-317. 
826 “Iniciativa do MPCE, o Projeto Anjos da Adoção fornece uma alternativa legal às mulheres (grávidas ou não) 
que não desejam prosseguir com a maternidade. Desde 2016, o projeto ajuda não só mulheres que não desejam ser 
mães, como também pessoas que desejam adotar, contribuindo para a diminuição do tempo de espera 
para adoção em Fortaleza.” Disponível em: http://www.mpce.mp.br/2020/07/28/projeto-anjos-da-adocao-e-tema-
de-videoconferencia-do-mpce/. Acesso em: 22 nov. 2020. 
827 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 46. 
828 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, p. 43-82, abr./jun. 2005. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43619/44696. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 46. 
829 Para o aprofundamento na questão da ponderação de princípios, indica-se: ALEXY, Robert. Teoria dos 
direitos fundamentais. 5. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. 
830 Sobre os pressupostos que se incorporam ao discurso jurídico brasileiro a partir das obras de Ronald Dworkin 
e Robert Alexy, assim explica George Marmelstein: “Ei-los: (a) os princípios, dado o seu caráter normativo, podem 
servir com fundamento das decisões judiciais; (b) os princípios são normas jurídicas que não descrevem uma 
situação fática ou prevêem uma conseqüência específica para o seu descumprimento, mas apenas indicam 
diretrizes axiológicas e teleológicas a serem seguidas, cabendo aos juristas se esforçarem para construir soluções 
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abstrata e imprecisa – abrindo, pois, espaço demasiado para a subjetividade do julgador – tem 

sido utilizada de forma equivocada pelas Cortes Constitucionais quando aplicada para a 

resolução da controvérsia sobre o aborto, posto que vem sendo direcionada não para o campo 

estritamente jurídico, que deveria se circunscrever à análise da colisão entre os valores da vida 

do nascituro e da autonomia da gestante, mas sim para o campo biológico buscando dissociar-

se o início da vida do momento da concepção para admitir-se que, em uma primeira fase 

gestacional, não há vida humana, e estabelecer-se que, neste período, a dignidade da gestante é 

maior que a dignidade do nascituro831. 

Diante desta realidade, faz-se importante a reflexão sobre dois pontos principais: a 

subjetividade do julgador quando da aplicação da ponderação de valores constitucionais, e a 

adoção de critérios biológicos para a definição do marco inicial da vida humana. 

Sobre o primeiro assunto, George Marmelstein832 concorda que a ponderação, como 

técnica de julgamento, tem sido alvo de muitos ataques doutrinários pelo fato de poder gerar 

decisões arbitrárias e contrárias à própria dignidade humana, isto porque, prossegue o autor, na 

ponderação há a necessidade de o julgador atribuir pesos a diferentes valores, e, neste ponto, 

fatalmente acaba entrando em cena sua subjetividade, vez que a atribuição de pesos a 

determinados valores varia de acordo com as crenças de cada indivíduo, e, além disso, suas 

opções morais são resultados da cultura em que sua personalidade fora formada, contando, 

portanto, com a interação de diversos fatores contingenciais tais como a influência dos pais, 

dos amigos, dos professores, do meio ambiente físico e cultural, dentre outros. 

Dessa forma, conclui George Marmelstein, o grande problema é que toda ponderação é, 

em última análise, uma escolha que resulta em um sacrifício de um valor importante em 

benefício de outro valor alegadamente ainda mais importante, e o peso atribuído a cada valor é 

uma escolha de um julgador que pode, eventualmente, dar pouca importância aos valores que 

não se harmonizem com sua tradição e estilo de vida, fato que pode ocasionar, por exemplo, 

que um jurista contrário ao aborto atribua um valor bem elevado para a vida do feto e um valor 

irrisório para a liberdade de escolha da mulher, ou, de modo oposto, que um julgador a favor 

 
concretas que proporcionem a efetivação dos princípios em sua máxima extensão possível; (c) os princípios não 
são aplicados na base do tudo ou nada, pois o seu cumprimento está condicionado à ocorrência dos pressupostos 
fáticos e jurídicos que permitam a sua otimização máxima.” (MARMELSTEIN, George. A difícil arte de ponderar 
o imponderável: reflexões em torno da colisão de direitos fundamentais e da ponderação de valores. In: 
CARBONELL, Miguel; LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos, deveres e garantias 
fundamentais. Salvador: Jus Podivm, 2011. p. 449). 
831 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 317. 
832 MARMELSTEIN, George. A difícil arte de ponderar o imponderável: reflexões em torno da colisão de direitos 
fundamentais e da ponderação de valores. In: CARBONELL, Miguel; LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. Salvador: Jus Podivm, 2011. p. 451-457. 
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do aborto atribua maior valor à liberdade de escolha da mulher quando em comparação ao valor 

concedido à vida do feto833. 

Ressalte-se, entretanto, que aqui não estamos dizendo que a ponderação não deve ser 

utilizada ou que o autor é contra sua utilização como técnica de julgamento, até porque tal 

técnica mostra-se atualmente bastante consagrada nas decisões do nosso Supremo Tribunal 

Federal. 

O que se pretende com esta discussão é apenas atentar para o risco aumentado de se ter 

uma decisão injusta e incompatível com a própria ideia de dignidade humana quando, 

sobretudo, os próprios critérios levados em conta para a tomada dessa decisão se mostrarem 

extremamente polêmicos e controversos, tal como ocorre com os critérios atualmente utilizados 

pelo STF brasileiro para a discussão sobre a definição do marco inicial da vida humana sob o 

ponto de vista biológico. 

Sobre o assunto, cabe pontuar, de início, que embora a adoção de um critério puramente 

biológico para a definição do marco inicial da vida humana também esteja submetido a algum 

grau de subjetividade do julgador, entendemos que, ainda assim, este critério se mostra como o 

critério que carrega, atualmente, o maior grau de objetividade possível para a consecução de tal 

finalidade, posto que, se levados em consideração quaisquer outros critérios baseados, por 

exemplo, diretamente em pensamentos filosóficos, ideológicos ou religiosos, certamente os 

anseios individuais de quem julga a questão tenderão a inviabilizar ainda mais um debate 

juridicamente equilibrado sobre o aborto. 

Enfatize-se, mais uma vez, que essas influências filosóficas, ideológicas e religiosas não 

são de todo afastadas do debate jurídico sobre o aborto, assim como não o são do próprio direito, 

como ciência, e nem mesmo desta pesquisa, posto que tais influências de alguma forma pautam 

nossos modos de viver e pensar, embora todo esforço deva ser realizado para que a 

subjetividade dos debatedores não se sobreponha a ponto de inviabilizar um debate o mais 

afastado possível de “verdades pessoais pré-estabelecidas”, até porque vivemos em um Estado 

laico e plural do ponto de vista social834. 

 
833 MARMELSTEIN, George. A difícil arte de ponderar o imponderável: reflexões em torno da colisão de direitos 
fundamentais e da ponderação de valores. In: CARBONELL, Miguel; LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. Salvador: Jus Podivm, 2011. p. 458-469. 
834 Sobre a influência do nosso próprio modo de viver e pensar nos julgamentos morais que fazemos, assim aduz 
George Marmelstein: “Os seres humanos são diferentes em vários aspectos e possuem histórias de vida singulares 
e irrepetíveis. Muitas de nossas opiniões morais e o peso que atribuímos a cada valor social podem variar de acordo 
com as experiências por nós vivenciadas e do contexto cultural em que estamos inseridos. A doutrinação moral a 
que fomos submetidos desde a infância, as crenças religiosas a que aderimos, a atividade profissional que 
exercemos, a cultura geral (livros, filmes etc.) que assimilamos, os fatos dramáticos que presenciamos: tudo isso 
afeta o nosso pensamento moral e pode consistir no fiel da balança no momento em que estamos realizando um 
julgamento em que há valores em conflito.” (MARMELSTEIN, George. A difícil arte de ponderar o imponderável: 
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Isto posto, diante da importância, para a temática do aborto, da definição do marco inicial 

da vida humana sob o ponto de vista biológico – que tem sido, conforme demonstra Lília Nunes 

dos Santos835, objeto de ponderação por várias Cortes Constitucionais estrangeiras na ocasião 

de seus respectivos julgamentos sobre a legalização do aborto por escolha da gestante –  

destacamos ao longo desta pesquisa, no intuito de contribuir com o debate sobre o 

reconhecimento do direito ao aborto por escolha da gestante nas 12 primeiras semanas de 

gestação – tal como enseja a ADPF 442 – as três teorias sobre o início da vida humana biológica, 

advindas das ciências biomédicas, que mais têm recebido atenção da doutrina jurídica pátria: a 

Teoria da Concepção, a Teoria da Nidação e a Teoria do Início da Atividade Neurológica, todas 

já devidamente explicadas no capítulo 3836. 

Observe-se que, mesmo este sendo um assunto de fundamental importância para a 

definição do momento inicial em que o nascituro passa a gozar do direito à vida perante a ordem 

jurídica brasileira – ainda que se considere que ele não tenha a personalidade jurídica 

reconhecida pela lei – o direito, como ciência, não possui mecanismos suficientes para definir, 

por si mesmo, quando se dá o início da vida humana, motivo pelo qual devem ser levadas em 

consideração, pela ciência jurídica, as contribuições de outras ciências especializadas na 

questão, tais como a embriologia, a genética e a medicina. 

Diante do que se expôs a respeito das três teorias que versam sobre o início da vida 

humana biológica837, a que nos parece mais segura para o atual nível de desenvolvimento 

científico-tecnológico da humanidade é a Teoria da Concepção – considerada sob a perspectiva 

da singamia, ou seja, desde a fusão das membranas dos gametas masculino e feminino838 –  

posto que é a que atualmente mais se aproxima de um critério objetivo para a definição de um 

marco inicial da vida biológica, diminuindo, pois, a margem de subjetividade dos observadores 

e dos aplicadores da lei, vez que é capaz de demonstrar o surgimento do processo físico-químico 

que dá origem a uma nova carga genética a partir da junção dos gametas masculino e feminino, 

fato que – pelo menos até o presente nível tecnológico da humanidade – representa o passo 

inicial de todo o processo de desenvolvimento da vida humana que somente termina com a 

morte do corpo físico. 

 
reflexões em torno da colisão de direitos fundamentais e da ponderação de valores. In: CARBONELL, Miguel; 
LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. 
Salvador: Jus Podivm, 2011. p. 452). 
835 SANTOS, Lília Nunes dos. Aborto: a atual discussão sobre a descriminalização do aborto no contexto da 
efetivação dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2016. p. 317. 
836 Vide p. 120-125. 
837 Vide p. 120-125. 
838 Vide p. 122. 
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De outro modo, não há como, sob nosso ponto de vista, proteger-se integralmente a vida, 

desde seu início, caso se considere que esta somente se inicia após a implantação do embrião 

no útero materno (Teoria da Nidação), tendo em vista que, dessa forma, estar-se-ia 

desconsiderando todo o caminho percorrido por um embrião que já se encontre no corpo 

materno, a contar da concepção e das divisões celulares subsequentes que ocorrem antes mesmo 

de sua chegada ao útero, período em que, “se realmente” houver vida, a falta de proteção deste 

estágio de desenvolvimento, pela legislação, acabará por favorecer e fundamentar um 

verdadeiro genocídio de seres humanos.  

Em nossa opinião, a opção pela Teoria da Nidação equivocadamente desconsidera 

algumas das etapas biológicas necessárias ao desenvolvimento humano, pelo que da mesma 

forma que para se chegar à idade de ancião, o ser humano necessariamente tem que passar pelos 

estágios de recém-nascido, criança, adolescente e adulto, fato é que nenhuma dessas fases pode 

ser atingida sem que se passe, primeiramente, pelo momento da concepção. 

Menos segura ainda, do ponto de vista jurídico, entendemos ser a corrente que defende 

que a vida biológica somente se inicia a partir do início da atividade neurológica, tendo em vista 

tanto os argumentos que utilizamos para discordarmos da Teoria da Nidação, como também 

pelo fato de que são encontradas, no âmbito da própria corrente neurológica, discordâncias a 

respeito de qual seria o momento exato, da estadia intrauterina do feto, em que a atividade 

neurológica realmente se inicia839.  

Ora, se nem mesmo em seu âmbito interno a Teoria da Atividade Neurológica encontra 

consenso sobre o momento em que se iniciam as primeiras atividades neurológicas do feto, não 

há, portanto, como confirmar, à luz do conhecimento científico atual, a sua confiabilidade para 

a definição do momento inicial da vida humana. 

Assim, percebendo-se que nem mesmo entre as diferentes teorias apresentadas pelas 

ciências biomédicas encontra-se consenso a respeito do momento exato em que se inicia a vida 

biológica do ser humano, cabe refletir: mostra-se razoável que os tribunais estabeleçam, 

tomando-se por base diferentes períodos gestacionais, distintos níveis de proteção jurídica para 

vida dos “embriões/fetos” que se já encontrem no ventre materno? 

Ainda que vários países já tenham permitido essa gradação de proteção, não seria mais 

prudente, diante da dúvida ainda não respondida pela biomedicina e, pelo menos até que se 

tenha uma prova científica confiável sobre o início da vida humana biológica, o direito 

brasileiro direcionar-se no sentido de um eventual “excesso de proteção” dos embriões/fetos 

 
839 Vide p. 124-125. 
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que se encontrarem alocados no corpo materno, garantindo-lhes o direito à vida deste a 

concepção, ao invés de apontar-se na direção de uma possível omissão de tal proteção?  

Será que ao reconhecer o aborto nas primeiras semanas de gestação, não estará o direito 

brasileiro sob o risco de no futuro ficar marcado, mais uma vez na história, como instrumento 

justificador de condutas contrárias à própria dignidade humana, caso as vindouras descobertas 

científicas venham a comprovar, através de algum meio que ainda nos é desconhecido neste 

momento, que a vida humana realmente se inicia na concepção? 

Caso a teoria que venha a ser comprovada seja qualquer outra que demonstre que a vida 

humana biológica se inicia em momento posterior à concepção, que se atualize o direito diante 

dessa nova realidade, mas, até que isso ocorra – se realmente vier a ocorrer – os prejuízos para 

as partes envolvidas diretamente numa gestação, o nascituro, a gestante e o pai da criança, 

certamente serão muito menores se a vida humana continuar sendo protegida desde a 

concepção. 

Norbert Rouland defende que a dúvida a respeito da existência da vida humana do 

concepto, e qualquer possibilidade, ainda que mínima e remota, de lesão à essa “possível vida” 

pela prática do aborto, fundamentam a imposição da proteção legal dessa “possível” vida 

humana em detrimento das práticas abortivas840, pensamento que Mônica Aguiar reforça ao 

destacar a máxima do In Dubio Pro Vita, na qual diz-se que na existência da dúvida, deve-se 

decidir em favor da vida841. 

Diante do exposto, entendemos que a aplicação do In Dubio Pro Vita configura, no atual 

momento, a forma mais eficiente e segura de proteção à vida do nascituro, pelo que o 

estabelecimento de um limite de tempo gestacional autorizativo para o aborto, qualquer que 

seja tal limite, mostra-se, diante do nosso presente nível de desenvolvimento científico, 

totalmente especulativo e arbitrário, tanto que enquanto aqui no Brasil, a ADPF 442 enseja 

delimitá-lo em 12 semanas, vimos, no capítulo 2, que em outros países esse limite varia, sem 

qualquer razoabilidade, entre 8 e 24 semanas. 

Assim, nossa posição é a de que diante da dúvida sobre o início da vida humana biológica 

– dúvida cuja existência hoje não pode ser negada por nenhum cientista, religioso, ideólogo ou 

por qualquer outro ser humano – a “mera possibilidade de existência da vida”, ou seja, o 

nascituro desde sua fase mais inicial, deve ser protegido desde o momento da concepção – 

quando esta vier a ocorrer in vivo, dentro do aparelho reprodutor da gestante – e, por isso, 

 
840 ROULAND, Norbert. Nos Confins do Direito. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 343-346. 
841 AGUIAR, Mônica. Direito à Filiação e Bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 39. 
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mostra-se juridicamente prejudicado o reconhecimento de um direito ao aborto baseado na 

autonomia da escolha da gestante. 

Quanto ao embriões produzidos in vitro por técnicas de reprodução assistida, reiteramos 

nossa posição, exposta no capítulo 4842, de que a eles deva ser garantida a tutela da dignidade 

humana no trato de seu manuseio em experiências e procedimentos científicos, muito embora 

não haja como garantir-lhes o direito à vida, tal como ocorre com os embriões in vivo, devido 

ao fato de que a concepção da qual os embriões in vitro resultam ocorre fora do ambiente que 

ainda hoje é o único em que há a possibilidade de continuação do processo de desenvolvimento 

da vida humana biológica: o corpo materno. 

Dessa forma, a nosso ver, até que seja desenvolvido um meio artificial capaz de dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento vital fora do organismo materno – “se” isso vier 

realmente a ocorrer – somente a partir da implantação do embrião produzido in vitro, no corpo 

da mulher, pode-se falar em proteção à vida do concepto, pois é a partir desta implantação que 

surge o reconhecimento da personalidade jurídica formal, em seu modo integral, tal como 

ocorre para o embrião produzido in vivo. 

Salientamos ainda que não enxergamos contradição alguma na defesa da garantia do In 

Dubio Pro Vita apenas para os embriões in vivo, excluindo-se desta proteção, pois, os embriões 

in vitro.  

Observe-se que atualmente é fato inquestionável que o desenvolvimento biológico da 

vida humana somente se dá intrauterinamente, pelo que se um embrião in vitro permanecer 

criopreservado pela eternidade, sem ser implantado em um organismo feminino, nenhum 

processo de desenvolvimento da vida humana biológica poderá ocorrer.  

Entretanto, embora já o tenhamos feito no capítulo 4843, enfatizamos novamente que se 

um dia a ciência humana vier a provar ser possível desenvolver a vida biológica humana em 

meios integralmente externos ao corpo materno, nosso entendimento atual deverá ser 

automaticamente revisto para que seja reconhecida, também para os embriões produzidos in 

vitro, a proteção da vida desde a concepção.  

Por fim, cabem ainda breves comentários a respeito da via pela qual está sendo pleiteado 

o reconhecimento do direito ao aborto na ADPF 442 – a via judicial – caminho que, se garantir 

sucesso à pretensão, certamente configurará postura demasiadamente ativista por parte do STF. 

O ativismo judicial, segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, configura uma 

participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 

 
842 Vide p. 192-193. 
843 Vide p. 193. 
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constitucionais, com maior interferência deste poder no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes, por meio de um modo proativo de interpretar a Constituição que normalmente se 

instala em situações como a retração do Poder Legislativo ou o descolamento entre a classe 

política e a sociedade civil que impede que as demandas sociais sejam atendidas de maneira 

efetiva844. 

Isto posto, o autor entende que sendo bem dosado, o ativismo judicial faz com que o 

Judiciário possa atender a demandas da sociedade que não puderam ser satisfeitas pelo 

parlamento, e, neste caso, a alegada ilegitimidade democrática dos membros do Judiciário, em 

razão de estes não serem eleitos pelo voto popular, atenua-se na medida em que juízes e 

tribunais se atenham à aplicação da Constituição e das leis845. 

Lenio Luiz Streck, em posição oposta, compreende que o ativismo judicial extrapola os 

limites jurídicos (Constituição, Princípios Jurídicos, Leis, Jurisprudência, etc.) e/ou invade a 

competência dos demais Poderes, sendo sempre  ruim para a democracia em virtude de decorrer 

de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais, como se fosse possível uma 

linguagem privada construída à margem da linguagem pública846. 

No que concerne especificamente à atuação do STF na ADPF 442, a Procuradoria Geral 

da República, por meio do parecer nº 142513/2020847 juntado aos autos, manifesta-se 

contrariamente a uma possível postura ativista por parte dos julgadores, in verbis: 

 

Embora se reconheça a importante atribuição das Cortes Constitucionais na proteção 
de direitos fundamentais e na invalidação de normas contrárias à Constituição, 
controvérsias objeto de elevado desacordo jurídico, político, filosófico, ético, moral e 
religioso entre cidadãos, como a discussão a respeito do marco temporal de tipificação 
penal da interrupção da gravidez, merecem ser solucionadas e definidas no âmbito do 
Legislativo, Poder da República que detém legitimidade democrática e capacidade 
institucional para decidir sobre as questões políticas mais relevantes, conflitantes e 
sensíveis à sociedade. 
[...] 
Na controvérsia afeta à descriminalização do aborto, as vastas possibilidades de 
tomada de decisão compatíveis com a Constituição Federal de 1988 sobre o marco 

 
844 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 25-26. 
845 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 27-31. 
846 STRECK, Lenio Luiz. Entre o ativismo e a judicialização da política: a difícil concretização do direito 
fundamental a uma decisão judicial constitucionalmente adequada. EJJL - Espaço Jurídico Journal of Law, 
Joaçaba, v. 17, n. 3, p. 721-732, set./dez. 2016. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7277465. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 724-730. 
847 BRASIL. Procuradoria Geral da República. Inteiro teor do Parecer da Procuradoria Geral da República no 
âmbito da ADPF 442. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADPF000442InterrupodaGestaoCD.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 24-
25. 
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inicial a partir do qual a conduta de interrupção da gravidez merece ser considerada 
crime, somadas com a falta de clareza e certeza sobre o que a Carta da República 
permite ou proíbe no tema, acrescidas de elevado conteúdo político, indicam ser do 
Congresso Nacional a responsabilidade pela escolha de uma entre as várias opções 
constitucionalmente válidas da aludida matéria, ao tempo em que impõem ao 
Supremo Tribunal Federal um comportamento de autocontenção e deferência ao papel 
constitucionalmente atribuído ao Parlamento.  
 

Diante do exposto, vê-se que a via judicial não é a democraticamente adequada para a 

resolução de um assunto tão polêmico como a descriminalização do aborto nas 12 primeiras 

semanas de gestação, devendo portanto, tal controvérsia, ser amplamente debatida no poder 

constituído para tal, o Poder Legislativo, que é, pelo menos em tese, o responsável por 

representar os cidadãos. 

Ademais, há de se refletir se realmente há um amplo clamor da sociedade brasileira pela 

legalização do aborto que estaria sendo “desrespeitado” pela inércia do parlamento em dispor 

sobre a questão. 

Sob nosso ponto de vista, não enxergamos, no presente momento, uma “possível” 

vontade da maioria da população brasileira em favor da legalização do aborto, sobretudo 

quando observamos a recente pesquisa de opinião produzida pelo Instituto Datafolha sobre o 

assunto, em dezembro de 2018, na qual se constatou que 75% dos entrevistados foram 

favoráveis ou a que a legislação permaneça da mesma forma em que hoje já se encontra (34%), 

ou a que o aborto passe a ser totalmente proibido (41%) – proibindo-se, inclusive, as exceções 

atualmente admitidas pela legislação brasileira para os casos de aborto de fetos anencéfalos, 

gravidez decorrente de estupro ou que acarrete risco à vida da gestante:   

 

O levantamento foi realizado pelo Datafolha entre os dias 18 e 19 de dezembro, e 
ouviu 2.077 pessoas com 16 anos ou mais em 130 cidades de todas as regiões do país. 
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O nível de 
confiança é de 95%. 
 
Veja os números: 
 
O aborto deveria: 
 
 Ser totalmente proibido: 41% 
 Continuar como hoje: 34% 
 Ser permitido em mais situações: 16% 
 Ser permitido em qualquer situação: 6% 
 Não sabe: 2% 
 Outras respostas: 1%848 
 

 
848 41% DOS BRASILEIROS são contra qualquer tipo de aborto, diz Datafolha. Portal G1, São Paulo, 11 de 
janeiro de 2019. Ciência e Saúde. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/01/11/41-
dos-brasileiros-sao-contra-qualquer-tipo-de-aborto-diz-datafolha.ghtml. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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Dessa forma, vê-se que caso o STF demonstre postura ativista e descriminalize o aborto 

nas primeiras 12 semanas de gestação, tal como requer a ADPF 442, estará ele agindo de forma 

absolutamente antidemocrática não somente pelo fato de os ministros não serem diretamente 

eleitos pela população, mas também porque a atual e ampla maioria dos brasileiros se mostra 

contrária à pretensão de tal ADPF. 

Cabe ressaltar que o próprio Ministro Luís Roberto Barroso, que considera que o ativismo 

judicial tem sido parte da solução, e não do problema da democracia brasileira, afirma, por 

analogia, que tal ativismo é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado, 

vez que, quando usado em dose excessiva, pode causar risco de se morrer da própria cura849.  

Acreditamos que nenhuma outra analogia caberia tão bem para a temática da 

descriminalização do aborto via ativismo judicial. Resta-nos aguardar se o Ministro Luís 

Roberto Barroso e os demais ministros da mais alta Corte do nosso país vão realmente 

prescrever uma dose excessiva de um antibiótico que, para garantir o reconhecimento de um 

suposto direito da gestante ao aborto, poderá estar matando vidas inocentes e indefesas pelo 

imprudente desrespeito à máxima do In Dubio Pro Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
849 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388. Acesso em: 22 nov. 2020. p. 32. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Conforme se expôs em sua introdução, esta pesquisa surgiu com a intenção de analisar, à 

luz do ordenamento jurídico brasileiro, de que forma a relação jurídica entre nascituro e gestante 

é afetada pela interação dos direitos de ambos no contexto da polêmica questão da possibilidade 

de descriminalização do aborto, por livre escolha da gestante, nas 12 primeiras semanas de 

gestação. 

De modo a atingir a resposta para este problema de pesquisa principal, propôs-se um 

estudo sobre os principais subtemas que, sob nosso olhar, mostram-se como fundamentais para 

o embasamento teórico de uma possível solução para a controvérsia sobre a descriminalização 

do aborto em nosso país: o tratamento jurídico concedido ao aborto tanto no Brasil como em 

outros países; a questão concernente ao reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro 

na ordem jurídica brasileira; a definição do marco inicial da vida biológica do ser humano; e os 

direitos garantidos ao nascituro e à gestante no direito brasileiro. 

Após a breve introdução apresentada, percebeu-se, já no segundo capítulo, que o aborto 

não é uma prática recente na história da humanidade, tendo sido tratado de diferentes formas 

pelas diversas sociedades que se organizaram desde a antiguidade até os dias presentes. 

Identificou-se também, que na contemporaneidade, sobretudo a partir da segunda metade 

do século XX, o anseio pelo reconhecimento de um direito ao aborto, fundamentado no livre 

direito de escolha da gestante, mostrou-se intrinsecamente ligado à batalha pela conquista dos 

direitos humanos das mulheres e à atuação dos movimentos feministas pelo mundo, ganhando 

impulso, principalmente, a partir da legalização do aborto ocorrida nos Estados Unidos após a 

decisão, pela Suprema Corte Americana, do famoso caso Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973).  

Realizadas essas breves considerações, observou-se que, na hodiernidade, tem sido 

admitida, em vários países, a hipótese do aborto legal com base no alegado direito de escolha 

da gestante, em conjunto com a definição de um limite de tempo gestacional para a realização 

do procedimento, limite este que varia bastante de país para país, chegando a ser até mesmo 

superior às 12 semanas requeridas na ADPF 442, como ocorre, por exemplo, na Espanha e na 

Suécia, em que tais limites são, respectivamente, de 14 e de 18 semanas, e na Holanda e no 

Reino Unido, que admitem o aborto até a 24ª semana de gestação. 

Por outro lado, viu-se também que há países que ainda hoje proíbem o aborto em todos 

os casos, mesmo nas hipóteses de gestações que causem riscos à vida da gestante ou que sejam 

decorrentes de estupro, como acontece na Nicarágua, na República Dominicana e em El 

Salvador. 
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Em relação ao Brasil, verificou-se que existem, neste momento, apenas três hipóteses em 

que o aborto não é considerado crime – quando realizado para salvaguardar a vida da gestante, 

quando a gravidez decorrer de estupro, ou quando o feto for comprovadamente portador de 

anencefalia – pelo que, visando a alargar as possibilidades de aborto legal, a ADPF 442 foi 

impetrada em 2017 e, enquanto aguarda julgamento pelo STF sobre o pedido de 

descriminalização do aborto – por opção da gestante até a 12ª semana de gestação – encontra-

se atualmente no epicentro do controverso debate sobre o aborto na sociedade brasileira. 

Vencido o capítulo 2, procedeu-se a análise individualizada, em capítulos específicos, do 

instituto da personalidade jurídica e dos direitos do nascituro e da gestante no ordenamento 

brasileiro, e, após o embasamento teórico proporcionado por tal análise, concluímos que mesmo 

diante das intensas angustias que podem atingir uma mulher que não tenha desejado engravidar, 

mas que, por lei, seja obrigada a levar a gestação até o final, os direitos da gestante estudados 

nesta pesquisa não apresentam força jurídica suficiente para garantir o reconhecimento de um 

alegado direito ao aborto, sobretudo quando se observa a interação de tais direitos com a ampla 

proteção jurídica concedida ao nascituro no direito brasileiro. 

No tocante a esta proteção, concordamos, após a pesquisa realizada no decorrer do 

capítulo 3, com a ideia de que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana impõe que o início 

da personalidade jurídica não deve ser dissociado do momento inicial da vida humana, e, com 

vistas a isso, posicionamo-nos a favor da adoção, no direito brasileiro, da Teoria Concepcionista 

do Início da Personalidade Jurídica, embora reconheçamos que, atualmente, esta é uma posição 

dissonante do posicionamento doutrinário majoritário, que ainda adota a Teoria Natalista e, 

portanto, considera que a personalidade jurídica somente surge após o nascimento com vida. 

Entretanto, constatamos, ao longo do capítulo 4, que mesmo que não venha a ter a 

personalidade reconhecida, o nascituro é titular, no ordenamento jurídico brasileiro, de alguns 

direitos não personalíssimos, tais como os direitos à herança e à doação, e de outros vários 

direitos da personalidade que se adequam ao seu estágio de desenvolvimento biológico, dos 

quais destacamos o direito à vida, que certamente é o direito-mãe do qual vêm à luz todos os 

outros direitos. 

Assim, ressaltamos, no tópico final do capítulo 5, que embora busque proteger a vida do 

nascituro, o direito, por si só, não possui as ferramentas adequadas para definir o momento em 

que se dá o início da vida humana, e, por conseguinte, a respectiva proteção desta vida, pelo 

que deve ele se valer das contribuições de outras ciências especializadas no assunto, tais como 

a embriologia, a genética e a medicina. 
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Neste ponto reiteramos, mais uma vez, que adotamos o parâmetro biológico para a 

definição do marco inicial da vida humana por entendermos que este parâmetro é o que mais se 

aproxima da possibilidade de se chegar a uma reposta objetiva para a questão, se comparado a 

outros parâmetros que tenham por base perspectivas religiosas, ideológicas ou filosóficas. 

Isto posto, identificamos também que nem mesmo no âmbito interno das principais 

teorias especializadas no assunto – Concepção, Nidação e Início da Atividade Neurológica – há 

consenso sobre o marco temporal inicial da vida humana sob a perspectiva biológica. 

Diante deste fato, a teoria que nos parece mais segura, do ponto de vista jurídico para a 

garantia da proteção da vida desde seu início, é a Teoria da Concepção – considerada sob a 

perspectiva da singamia, ou seja, desde a fusão das membranas dos gametas masculino e 

feminino – vez que, tomando-se por base o atual nível de desenvolvimento científico-

tecnológico da humanidade, esta é a teoria que consegue abranger todos os momentos do 

processo de desenvolvimento do nascituro quando este se encontra no corpo materno. 

Dessa forma, após confirmarmos a falta de consenso científico a respeito do início da 

vida humana, propusemos as seguintes reflexões: mostra-se razoável que os tribunais 

estabeleçam, tomando-se por base diferentes períodos gestacionais, distintos níveis de proteção 

jurídica para vida dos “embriões/fetos” que se já encontrem no ventre materno? Não seria mais 

prudente o direito direcionar-se no sentido de um eventual “excesso de proteção” dos 

embriões/fetos que se encontrarem alocados no corpo materno, garantindo-lhes o direito à vida 

deste a concepção, ao invés de apontar-se na direção de uma possível omissão de tal proteção 

ao considerar como o marco inicial da vida humana um momento posterior a esta concepção? 

Em caso de reconhecimento, pelo STF, de um direito ao aborto nas 12 primeiras semanas de 

gestação, tal como requer a ADPF 442, não estará o direito brasileiro sob o risco de, no futuro, 

ficar marcado como instrumento justificador de condutas contrárias à própria dignidade 

humana, caso as vindouras descobertas científicas venham a comprovar, através de algum meio 

que ainda nos é desconhecido neste momento, que a vida humana realmente se inicia na 

concepção? 

As respostas para estes questionamentos encontram-se, em nosso ponto de vista, na 

aplicação do Princípio do In Dubio Pro Vita, que, no tocante ao aborto, determina que na 

existência da dúvida sobre a existência da vida, esta deve ser protegida de quaisquer ameaças 

ou lesões, mesmo que remotas. 

Diante do exposto, concluímos que a aplicação do In Dubio Pro Vita apresenta-se, no 

presente momento, como a forma mais razoável e segura de proteção à vida do nascituro, pelo 

que o estabelecimento de um limite de tempo gestacional autorizativo para o aborto, qualquer 
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que seja tal limite, mostra-se, diante do nosso atual nível de desenvolvimento científico, 

totalmente especulativo e arbitrário. 

Ressalte-se que, se no futuro vier a ser comprovado que o início da vida biológica humana 

realmente se dá em um momento posterior à concepção, o eventual “excesso de proteção” 

destinado ao nascituro certamente terá sido muito menos danoso do que a omissão de tal 

proteção caso esta nova realidade não venha a ser confirmada. 

Assim, concluímos que diante da ampla proteção garantida ao nascituro pelo 

ordenamento jurídico brasileiro – proteção que deve ser reforçada pelo Princípio do In Dubio 

Pro Vita – os direitos garantidos à gestante neste mesmo ordenamento não se mostram 

suficientes para fundamentar o reconhecimento de um alegado direito ao aborto baseado na 

autonomia privada da gestante, seja nas 12 primeiras semanas de gestação ou em qualquer outro 

período gestacional, mais ainda quando a via escolhida para tal reconhecimento seja a via 

judicial – tal como ocorre na ADPF 442 – dado o risco de se ter uma decisão absolutamente 

antidemocrática não só pelo fato de os ministros do STF não serem eleitos pela população, mas 

principalmente porque a ampla maioria da população brasileira posiciona-se, atualmente, de 

modo contrário à legalização do aborto em nosso país. 

Por fim, salientamos que a autonomia privada da mulher brasileira deve sim ser soberana 

– dentro dos limites da lei – garantindo-lhe uma ampla liberdade reprodutiva e de disposição 

sobre seu próprio corpo, mas somente até o momento em que surge neste corpo uma gravidez, 

fenômeno este que cria uma relação jurídica com mais dois sujeitos de direito, o pai da criança 

– caso não seja um doador anônimo de gametas – e, principalmente, o nascituro, cuja proteção 

especial da vida e os outros direitos da personalidade que lhe são garantidos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro têm o poder de limitar, enquanto durar o período gestacional, a liberdade de 

escolha da gestante no que se refere ao impedimento da opção pelo aborto, pelo que entendemos 

que a gestante não pode ser obrigada a criar o futuro filho biológico, mas, enquanto estiver 

grávida, deve agir – contando com o apoio de políticas públicas – para garantir a saúde e a vida 

do nascituro até o fim da gravidez, e, após isso, se assim realmente o desejar, disponibilizá-lo, 

sob os holofotes da legislação própria, ao instituto da adoção.    
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