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RESUMO 

 

Demonstra-se a necessidade do estudo sobre a personalidade jurídica, principalmente com 

relação ao nascituro, pois o Código Civil, em seu artigo 2º, não deixa entendimento sobre o 

assunto, o que ocasiona diversos debates no âmbito doutrinário. É nesse sentido que se perquire 

sobre a compreensão acerca da personalidade jurídica do nascituro nas decisões do Supremo 

Tribunal Federal, partindo da análise da acepção da palavra pessoa, da personalidade jurídica e 

da vinculação do direito à vida, pois não há como desvinculá-los, visto que, no momento em 

que há vida, há pessoa e, consequentemente, personalidade jurídica, por ser sujeito de direitos, 

reconhecidos pela própria legislação, seja intrauterino ou extrauterino, numa dimensão de 

valorização do concebido. Possui como objetivo geral analisar as decisões da Suprema Corte 

brasileira, em assuntos vinculados aos direitos do nascituro e teoria da personalidade jurídica, 

bem como seu reflexo em futuras ações, tecendo considerações sobre seu papel na órbita 

jurídica, e concluindo pela necessidade de uma interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico, para o reconhecimento da extensão da personalidade jurídica ao pré-nascido. A 

metodologia utilizada corresponde qualitativa e teórica, mediante análise descritiva, utilizando-

se, também, do método dedutivo.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Personalidade Jurídica. Nascituro. Direito à Vida. Supremo Tribunal Federal 

e Interpretação Sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It is demonstrated the necessity of the study on the legal personality, especially with regard to 

the unborn child, since the Civil Code, in its article 2, does not leave an understanding on the 

subject, which causes several debates in the doctrinal scope. It is in this sense that we look at 

the understanding of the legal personality of the unborn child in the decisions of the Federal 

Supreme Court, based on the analysis of the meaning of the word person, legal personality and 

the connection of the right to life, since there is no way to untie them, since at the moment in 

which there is life there is a person and, consequently, a legal personality, as a subject of rights, 

recognized by the legislation itself, either intrauterine or extrauterine, in a dimension of 

appreciation of the conceived. Its general objective is to analyze the decisions of the Brazilian 

Supreme Court in matters related to the rights of the unborn child and legal personality theory, 

as well as its reflection on future actions, weaving considerations about its role in the legal orbit, 

and concluding on the need for a systematic interpretation of the legal system, for the 

recognition of the extension of legal personality to the pre-born. The methodology used 

corresponds to qualitative and theoretical, through descriptive analysis, also using the deductive 

method. 

 

 

 

 

Key words: Legal personality. Unborn. Right to life. Federal Supreme Court and Systematic 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A discussão acerca da personalidade jurídica do nascituro não é recente e de suma 

importância para o ordenamento jurídico, pois adentra diversas áreas do Direito - 

Constitucional, Penal, Cível e do Biodireito - existindo um elo como a própria acepção 

de pessoa, por ser inerente a esta, o que faz ser questionado, por alguns doutrinadores, 

sobre a situação jurídica do nascituro, proporcionando uma abertura para o acolhimento 

de várias teorias que explicam a inexistência ou não de sua personalidade jurídica.  

Tem como base o artigo 2º do Código Civil, já que dispõe sobre a personalidade 

jurídica desde o nascimento, mas não regula, de maneira clara, segundo alguns 

doutrinadores, sobre sua extensão aos concebidos, ou seja, nascituro. Não há como 

ignorar a relação com a acepção de pessoa e o direito à vida, principalmente ante as 

inovações e avanços científicos, quando passou a ser possível, mais ainda, o 

conhecimento sobre o ser humano.  

Isso possibilitou o reconhecimento, pelo Direito, de uma proteção maior à pessoa, 

ou seja, a sua dignidade, afirmando a personalidade jurídica como instrumento para tal 

proteção, pois, ao ser considerado como meio de aptidão de direitos e deveres, viabiliza 

efetiva tutela de possíveis violações ao ser humano.  

A necessidade dessa proteção está vinculada ao próprio direito à vida, por ser um 

direito primário e fundamental, dentre outros direitos do ser humano, e assegurado a todas 

as pessoas. É um direito reconhecido em todo o sistema jurídico, como Constitucional, 

Civil e Penal, e estendido ao nascituro. Daí surge a relevância do tema, pois há 

divergência doutrinária e jurisprudencial no reconhecimento do nascituro como detentor 

de personalidade jurídica, pois grande parte de doutrinadores que consideram a 

personalidade após o nascimento não atentou para o aspecto da própria sistemática do 

ordenamento jurídico, fazendo com que essa visão seja compreendida como superada.  

Isso tem reflexo em diversas causas que se apresentarão ao Poder Judiciário, já que 

propiciar uma nova visão do artigo 2º do Código Civil resulta em considerar e efetivar 

integralmente os direitos do nascituro ante outros direitos que venham a se contrapor, não 

sendo possível, assim, apenas uma análise unilateral para a decisão de determinados casos 

complexos.  

É em face da unicidade lógica da personalidade jurídica, pessoa e direito à vida, que 

o objetivo deste trabalho é demonstrar as teorias que circundam na extensão ou não da 

personalidade jurídica ao nascituro, na defesa de que não se pode afirmar que o Código 
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Civil adotou, integralmente, a teoria natalista, mas há de ser compreendido todo o 

contexto histórico e também legal dos direitos do nascituro, o que importará 

consequências práticas nas decisões da Suprema Corte.  

Nesse sentido, justifica-se o tema arrimado numa reflexão da natureza jurídica do 

nascituro, considerando a aplicação da teoria concepcionista, na qual todos os direitos do 

nascituro devam ser tutelados, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimonais, ante a 

proteção do ser humano pelo ordenamento jurídico, pois o atual pensamento jurídico já 

não se coaduna com a teoria natalista, o que é defendido por grandes doutrinadores e por 

parte do Poder Judiciário, apesar de se tratar de uma posição ainda permeada por uma 

acesa polêmica por parte deste, como poderá ser extraído das decisões da Suprema Corte.  

 É nessa linha que, para desenvolver essa dogmática, questiona-se: qual a teoria da 

personalidade jurídica adotada pela Suprema Corte com relação ao nascituro? Referidas 

decisões estão de acordo com a sistemática do Código Civil, bem assim com o 

ordenamento jurídico? Esse é o principal problema, pois a legislação Civil não afirma, 

categoricamente, sobre o início da personalidade do nascituro, mas que poderá ser 

extraída com amparo em sua interpretação sistemática. Para o alcance da pergunta central, 

outras serão analisadas no decorrer do trabalho, quais sejam: o que se entende por 

nascituro? Segundo a evolução e regramento Código Civil, quando se inicia a 

personalidade jurídica?  Qual a relação da personalidade jurídica com o direito à vida? 

Os direitos do nascituro estão sendo considerados nas decisões do Supremo Tribunal 

Federal, principalmente nos temas sobre aborto?  

Em face dessa conjunção de problemas, é fundamental a abordagem sobre o 

conceito do nascituro, traçando seus aspectos no Direito Romano, no qual ressaltam, 

sucintamente, duas interpretações: uma que equipara o nascituro ao já nascido; e a 

segunda, ao exprimir que nascituro e nascido são distintos, sendo sua paridade apenas 

uma ficção legal; até o atual Código Civil, na busca de compreender as teorias acerca da 

personalidade jurídica e seu reflexo sobre o nascituro, procurando trazer o sistema mais 

adequado ao concebido, ante aos seus direitos dispostos no Código Civil, leis 

infraconstitucionais e tratados e convencionais internacionais.  

Busca uma análise histórica da legislação civil para conhecer a intenção do 

legislador acerca do atual artigo 2º, alinhando-se aos diversos direitos reconhecidos ao 

pré-concebido, dentre eles o direito à vida, que é indissociável da personalidade jurídica, 

pois esta é compreendida a toda pessoa. Além do que, após o momento que o ordenamento 

jurídico possui como fundamento a dignidade da pessoa humana, seja na Constituição ou 
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no Código Civil, é, consequentemente, extensível a personalidade jurídica ao nascituro, 

haja vista ele ser pessoa. Apesar de existir compreensão adversa, essa é a posição assente 

desta dissertação, sendo demonstrada no decorrer do terceiro capítulo. Neste ponto será 

situado o ser humano no ordenamento jurídico, com ênfase no nascituro, destacando o 

fato de haver direitos que podem ser contrapostos aos seus, mas nunca numa dimensão 

absolutista.   

Diversos aspectos, contudo, são levados ao Judiciário, e não seria diferente com 

assunto envolvendo o nascituro. É o que ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

do qual, dentre suas decisões, serão analisadas a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

351, Ação de descumprimento de preceito fundamental 54 e Habeas Corpus 124.306, que 

tecem pontos sobre o direito à vida e da personalidade jurídica do nascituro, passando 

pela discussão a respeito de considerar o concebido como pessoa, podendo ser conhecida 

a teoria adotada por essa Corte.  

Serão analisadas, ainda, outras ações que possuem a mesma temática, visto serem 

reflexos das decisões ora em comento. São elas: Ação direta de inconstitucionalidade 

5581 e Ação de descumprimento de preceito fundamental 442. Essas, se decididas 

favoravelmente, surtirão efeito em todo o ordenamento jurídico, pois se adotará uma 

atitude de prevalência dos direitos da gestante, de maneira absoluta, em face dos direitos 

do nascituro. É nesse viés que se busca identificar o papel do intérprete e tentar responder, 

ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, se os argumentos utilizados 

pelos ministros estão em harmonia com a defesa da extensão da personalidade jurídica ao 

pré-nascido.  

De efeito, procura-se demonstrar o quão é essencial fazer uma releitura sistemática 

do Código Civil, na defesa de necessária mudança da teoria natalista, por já se encontrar 

superada em virtude da evolução científica e da própria interpretação das normas; e, 

sobretudo, a interferência do Direito Civil em diversos casos apresentados junto ao 

Supremo Tribunal Federal, sob enfoque de decisões incoerentes com o sistema, 

requisitando melhor reflexão e discussão mais acurada sobre o tema.   

A metodologia empregada para a concretização dos objetivos propostos neste 

estudo consiste, por primeiro, em uma análise descritiva, delineada por meio de pesquisa 

científica com duas características: a) Acerca do tipo- bibliográfica, mediante consultas e 

estudos doutrinários, nacionais e estrangeiros, atrelados à concomitante observância de 

livros, artigos, periódicos, revistas científicas, bem como à análise de informações oficiais 

publicadas em endereços eletrônicos diversos por institutos como a Plataforma Capes, a 
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Scielo, entre outras; b) Acerca do método- inicialmente, será utilizado o método dialético, 

pois o objeto deste ensaio será analisado pela sua constituição histórica, evolução e 

conteúdo até a atualidade.  

Posteriormente, adotar-se-á o método analítico-dedutivo, haja vista estudos de 

casos já julgados e ainda sub judice no Supremo Tribunal Federal; e, também, qualitativa 

e teórica, pois pugna pelo aprofundamento e abrangência do tema, utilizando-se dos 

conhecimentos de fatos sociais e das teorias em curso. Quanto à utilização dos resultados, 

esta demanda se expressa como pura, e porquanto sua finalidade consiste em contribuir 

para o estudo da sociedade acadêmica e dos aplicadores do Direito.  
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2 REGIME JURÍDICO DO NASCITURO 

Neste capítulo, discorre-se sobre o nascituro no Direito Romano e acerca do seu 

conceito, para que se possa adentrar os aspectos relativos às escolas do início da 

personalidade, quais sejam, a natalista, a condicional e a concepcionista; bem como o 

tratamento despendido ao nascituro na evolução legislativa brasileira e nos tratados e 

convenções internacionais. 

2.1 Origens romanas  

 A análise do nascituro no Direito romano é necessária devido a influência deste 

sistema no Direito Civil brasileiro1. Assim, a palavra nascituro em Roma é constituída de 

várias expressões para designarem o seu conceito, ou condições que ele exprime.  

Dentre as diversas designações utilizadas no Direito Romano, Hélcio Maciel França 

Madeira2 cita o qui in útero est ou qui in ventre est, postumus, venter e uterus, e conceptus, 

extraídas das fontes justinianeias, para explicar a terminologia nascituro.  

O termo qui in útero est ou qui in ventre est é encontrado em várias passagens do 

Digesto3, compreendendo ao que se encontra no útero ou no ventre materno. É a 

expressão mais similar do que seja nascituro, contemporaneamente.   

Postumus possui dois significados, a depender do contexto. Pode corresponder ao 

nascituro no ventre no momento da morte do pai, ou, de modo mais estendido, abarca até 

mesmo os não concebidos no ventre e nascidos após o falecimento ou testamento do 

pater, o que demonstra uma confluência dos nascidos e nascituros, considerando direitos 

a estes.  

As expressões venter e uterus, cuja tradução é útero, podem se referir como aspecto 

fisiológico de provir do útero ou, a depender do contexto, como o nascituro titular de 

direito, numa ideia de ser humano autônomo. E, por último, o termo conceptus, que já é 

                                                 
1 Segundo acentua Luiz Antonio Rolim, “Toda a estrutura do direito civil brasileiro –seus princípios, 

critérios, classificações, métodos e ritos processuais-, portanto, são eminentemente construções romanas. 

Dos 1807 artigos do Código Civil, cerca de 1.445 deles prevêm, direta ou indiretamente, de Direito Romano 

contido no Digesto”. (ROLIM, Luiz Antonio. Instituições de Direito Romano. 4. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p.139). 
2 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O Nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia e princípio. 

São Paulo: Compania Editora Nacional, 2005, p. 14-35.    
3 Pode-se mencionar as seguintes passagens do Digesto, Ulpiano, 5,2,6, ao se referir que “Postumus 

inofficiosum testamentum potest dicere eorum, quibus suus heres, vel legitimus potuisset fieri, si in útero 

[...]” (ALBERTUS, D.; KRIEGELII, F. Corpus Juris Civilis. v.1. Lipsiae: Sumtibus Baumgaertneri. 1854, 

p. 153).  
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autoexplicativo, designa concebido, demonstrando em alguns fragmentos do Digesto que 

o concebido é autônomo à mãe4. 

Luiz Antonio Rolim ressalta que o nascituro em Roma é o “[...] que ainda não tinha 

nascido, aquele que, concebido, ainda se encontrava no ventre da mãe”5. Em Digesto, D. 

1, 5,7, Paulus, lê-se que “O nascituro goza dos mesmos direitos e garantias como se já 

estivesse nascido, em se tratando de questão de seu interesse, conquanto ninguém seja 

beneficiado com seus bens antes de seu nascimento”6.  

Juliano, em Digesto, D. 1, 6, 69: “Aqueles que estão no útero são considerados, em 

quase todo o direito civil, como já nascidos, pois heranças legítimas já lhes são devidas, 

e se uma mulher gravida e feita prisioneira por inimigos, o filho que dela nascer tem 

direito ao poslimínio, seguindo sua condição a do pai ou da mãe”.7 

Percebe-se que, no Direito Romano, ora o reconhece como pessoa; ora o reconhece 

apenas com alguns direitos, por não adquirir, ainda, configuração humana, haja vista o 

parto ser considerado como parte do corpo da mulher, o que para alguns juristas, à época, 

significava o nascituro não como pessoa, mas sim acessório daquela. Com esta 

multiplicidade de significados impostos ao nascituro, constata-se incerteza quanto ao 

início da personalidade.  

Cabe destacar, no entanto, os dois pensamentos quanto ao conceito de existência do 

nascituro, o in rerum natura esse e in rebus humanis esse. Este, in rebus humanis esse, 

encontra-se imbuído de duas correntes, uma que designa o nascituro como existir na 

natureza das coisas, e a outra parte da premissa de que o nascituro goza de direitos, mas 

                                                 
4 No 5. Marciano, Livro I. § 2, relata que: “2. - lngenui sunt, qui ex matre libera nati sunt; sufficit enim 

liberam fuisse eo tempore, quo nascitur, licet ancilla concepit, et e contrario si libera conceperit, deinde 

ancilla pariat, placuit eum, qui nascitur, liberum nasci. Nee interest, lustis nuptiis cancepit, an vulgo, quia 

non debet calamitas matris nocere ei, qui in ventre est.” Traduziu-se: “§ 2. São livres os que nascem de mãe 

livre; basta que ela seja livre no momento do parto, mesmo que tenha concebido escrava. Mas, pelo 

contrário, se livre concebeu e, depois, escrava, da II luz, o filho nasce livre. Não importa que 0 tenha 

concebido legitima ou ilegitimamente, pois a desventura da mãe não deve prejudicar o filho ainda no 

ventre”. ”(BRASIL. Tribunal Regional Federal (Região,1). Corpus Iuris Civilis: Digesto. Tradução: 

Edilson Alkmim Cunha; Antonio Augusto Catão Alves (et. Al).  Livro I,  Título V, 7,  Brasília: TRF1, 

2010, p.59) 
5 ROLIM, Luiz Antonio. Instituições de Direito Romano. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

p.151. 
6 Original: “Qui in útero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties commodis ipsius 

partus quaeritur, quamquam alil, antequam nascatur, nequaquam prosit”( BRASIL. Tribunal Regional 

Federal (Região,1). Corpus Iuris Civilis: Digesto. Tradução: Edilson Alkmim Cunha; Antonio Augusto 

Catão Alves (et. al).  Livro I,  Título V, 7,  Brasília: TRF1, 2010, p.59-60) 
7 “Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelliguntur in rerum natura esse. Nam et legitimae hereditates 

his restituuntur, et si praegnans mulier ab hostibus capta sit, id quod natum erit, post iminium habet, item 

patris vel matris conditionem sequitur” (BRASIL. Tribunal Regional Federal (Região,1). Corpus Iuris 

Civilis: Digesto. Tradução: Edilson Alkmim Cunha; Antonio Augusto Catão Alves (et. Al).  Livro I,  Título 

VI, 26,  Brasília: TRF1, 2010, p.64) 



14 

 

não o equipara à pessoa. Já aquele considera os que estão no útero como já nascidos, mas 

apenas como suposição, ou, para outros adeptos, como ratificação da realidade8.  

Hélcio Maciel França Madeira9 sustenta que a expressão in rerum natura esse é a 

melhor corrente, pois “[...] interpreta como existir na natureza das coisas, seja enquanto 

concebido, seja enquanto pessoa nascida”, ou seja, o nascituro é reconhecido pela sua 

existência e, posteriormente, seus efeitos jurídicos.  

Assinala, ainda, que a doutrina deve ter cautela ao empregar argumentos 

contraditórios, utilizando-se dos fragmentos do Digesto, pois a concepção de nascituro 

no Direito Romano transborda o conceito10. Nesse sentido, o nascituro tem direitos, sendo 

considerado já nascido, porém, caso não seja assim entendido, será desconsiderada sua 

existência natural.  

Em posição contrária, para José Carlos Moreira Alves, o nascituro não é ser 

humano, pois não preenche o requisito do nascimento, mas a lei romana protege direitos 

que ele virá a ter quando for pessoa física11. Assim, mesmo diante desses 

posicionamentos, o nascituro é protegido pela lei romana, diferentemente dos escravos, 

que não possuíam personalidade jurídica12, sendo tratados como res.   

Apesar da controvérsia quanto ao início da personalidade, a maioria da doutrina 

considera que a personalidade jurídica é iniciada com o nascimento, e o nascituro só se 

tornará pessoa física, entretanto, se preencher algumas condições chamadas de 

existenciais, quais sejam o nascimento com vida, ser viável e ter forma humana13.  

Quanto ao nascimento com vida, é necessário que o nascido seja separado do ventre 

materno, pois antes do seu nascimento não é considerado pessoa. Existe, ainda, o aspecto 

da viabilidade, significando que, após a ruptura do filho do ventre materno, ele consiga 

viver independente, ou seja, possua condições de sobreviver. 14  

                                                 
8 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O Nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia e princípio. 

São Paulo: Compania Editora Nacional, 2005, p. 58-70. 
9 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O Nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia e princípio. 

São Paulo: Compania Editora Nacional, 2005, p. 69. 
10 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O Nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia e princípio. 

São Paulo: Compania Editora Nacional, 2005, p 102.  
11 ALVES, José Carlos Moreira Alves. Direito Romano. 13 ed. v.1. Rio de Janeiro: Forense 2002, p. 95.  
12 1. Gaius libro II. Institutionum. 1. - Quaedam praeterea res corporalessunt, quaedarn incorporales. 

Corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique aliae res 

innumerabiles. “§ 1. Além disso, algumas coisas são materiais, outras imateriais. São materiais as coisas 

que podem ser tocadas, como terra, escravo, veste, ouro, prata, enfim, inúmeras coisas”.  
13 TABOSA, Agerson. Direito Romano. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1999, p. 128.  
14Original: “Quel hijo esté separado de la madre, duas “que lá separación sea completa”, três “que viva 

después de esta completa distinción”; e quarto “que el infante tenga las sinales exteriores de uma criatura 

humana” (SAVIGNY, M.F.C. de. Sistema del Derecho Romano Actual. Tradução em Castellano por 

Jacinto Mésia e Manuel Poley. 2.ed.tomo 1. Madrid: Centro Editorial de Góngora. p.306).  
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Ter forma humana diz respeito aos casos de deformidades, os quais serão 

considerados monstros e não pessoas15. No trecho de Paulus, D, 1, 5, 4, destaca que Non 

sunt Jiberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur, veluti si 

mulier monstrosum aliquid, aut pradigiosum enlxa sit 16(Os gerados sem a habitual forma 

humana não são tidos como filhos como é o caso de monstrengo ou de algo prodigioso'" 

que uma mulher dá à luz).  

Ante as condições de existência, é necessário, para adquirir personalidade jurídica 

plena, preencher, ainda, os status civitatis, familiae e libertatis17. Para Joaquín Rafael 

Alvarado Chacón, o status civitatis determina que a pessoa deve ser um cives romano 

pertencente a uma cominidade organizada e reconhecida juridicamente por parte de 

Roma. O Status Familiae corresponde à posição em que o membro da família se encontra, 

pois, a depender do vículo de parentesco, possui reflexo diretamente nas relações 

privadas. Quanto ao status libertatis, corresponde aos dois tipos de condições a que o 

homem é submetido, livre ou escravo, considerando este a exceção18. Referidos status 

foram introduzidos, inicialmente, como pressupostos para a personalidade plena e 

passando, posteriormente, a ser medidas da ampliação da capacidade jurídica19.  

Percebe-se que a doutrina romana adotou duas condições de preenchimentos para 

se atribuir personalidade jurídica- a condição física, que é o nascimento com a formação 

perfeita; e a condição civil refere-se à capacidade de adquirir direitos.  E o nascituro, ante 

essas condições, não é considerado pessoa, portanto, não possui personalidade jurídica, 

mas nasce capaz de direitos20. 

A atribuição da personalidade, em Roma, não é extensiva ao nascituro, por não 

preencher todos os requisitos mencionados, e isso faz com que alguns doutrinadores 

considerem que o Direito Romano, diante de trechos do Digesto, teria adotado a teoria 

                                                 
15 ZDRAVEVI, Andrija; RUPI, Danijela.  Nasciturus im Romischen Recht.  Jura: A Pecsi 

Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Karanak tudomanyos lapja 204, 2003, p. 207.  
16 BRASIL. Tribunal Regional Federal (Região,1). Corpus Iuris Civilis: Digesto. Tradução: Edilson 

Alkmim Cunha; Antonio Augusto Catão Alves (et. Al).  Livro I,  Título V, 4,  Brasília: TRF1, 2010, p 61.  
17 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano: o Direito Romano e o Direito Civil brasileiro. 

24.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.62.  
18 No original, “[...] debe indefectiblemente ser miembro bien de la Civitas romana, bien de cualquier otra 

Civitas o Regnum jurídicamente organizado y reconocido por Roma [...]”, e quanto ao status familiae “[...]la 

situación que tenía una determinada persona dentro del seno de su familia, vale decir, en relación con una 

família [...]”. (CHACÓN, Joaquim Rafael Alvarado. La persona en el derecho romano y su influencia 

en el sistema jurídico de la América Latina, on line, p.17-18. Disponível em: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc25/25-1.pdf. Acesso em 19 janeiro 2018) 
19 ALVES, José Carlos Moreira Alves. Direito Romano. 15.ed.Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.104.  
20 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 27.  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc25/25-1.pdf
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natalista, não o considerando como pessoa, e, sim, ser parte integrante da mulher, e, 

consequentemente, não possuindo autonomia21. 

Tal asserção, no entanto, deve ser vista com cautela, pois, em alguns momentos, o 

nascituro fora protegido como um ser distinto da mãe e detentor de direitos, podendo ser 

visto em vários fragmentos do Digesto (D, 1.5.18; 48.19.3) ao determinar a 

impossibilidade de a grávida ser torturada e morta antes do parto, bem como a 

impossibilidade de seu enterro, antes da extração da criança, o que se contrapõe à 

concepção natalista22. Para Pierángelo Catalano “Segundo os Digestas de Justiniano, a 

paridade do nascituro e do nascido é um princípio de caráter geral [...]”23. 

Cabe destacar o fato de que outras proteções foram concedidas ao nascituro, como 

a designação de Curator ventris y Curator bonis datis, sendo este o responsável por 

administrar a herança do concebido, já aquele para manutenção do claustro materno, ou 

seja, deve cuidar, prestando alimentos à mãe.24  No caso de aborto, há uma especial 

garantia ao nascituro; apesar de sua prática não ser disciplinada, inicialmente, 

explicitamente nos textos, tal conduta não era aceita por se utilizar dos princípios básicos 

da sociedade romana25, onde as mulheres que praticavam aborto eram apenadas por 

exílio. Já quem as auxiliava no aborto, oferecendo bebida, será relegado às ilhas, 

destituído de todos os bens e não podendo ser resgatado. Se for liberto e continuar na 

prática de tal conduta será condenado à morte26.  

Foi só a partir do Direito Romano Clássico (27-284 d.C) que o Estado passou a 

intervir na esfera privada, passando o aborto, com a Legislação Justiniana, a ser 

                                                 
21 “Según los juristas romanos,, el conceptus no puede ser titutal de derechos y, al no poseer autonomia 

respecto de su madre, constituye uma parte integrante de ésta, mulieris portio. Sin embargo, em 

determinadas circunstancias fue adquiriendo progressivamente importancia la idea de considerar como 

nascido el conceptus para todos los efectos que le sean favorables”.  (MARTINÉZ, Jesús Daza; ENNES, 

Luis Rodriguéz. Intituiones de Derecho Privado Romano. 4ª ed.rev.amp. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2009, p. 35).  
22 PALMA, Antonio. Il nascituro come problema “continuo”: Diritto Romano e Diritto Privato italiano alla 

luce di recenti asserti giurisprudenziali. Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 

Instituciones Públicas, n. 8, dez, 2014, p.49-50. 
23 CATALANO, Pierangelo. Os nascituros entre o Direito Romano e o Direito Latino-americano (a 

propósito do art. 2º do Projeto de Código Civil brasileiro), Revista de Direito Civil: imobiliário, agrário e 

empresarial. São Paulo: Revista dos tribunais, 07/1988 a 09/1988. p. 07 a 15, p.10. 
24 Citando trechos do Digesto, Maria Pia Baccari enfatiza que o escopo, segundo Ulpiano, da missio in 

possessionem ventris nomine é prover a alimentação do concebido e que este tem em sua defesa o curador 

ventris, que é obrigatório para grávidas. (BACCARI, Maria Pia. Ieri oggi e domani: dal curator ventris 

al tutor de los embriones. Relazione tenuta al Convegno “ La Costituzione repubblicana. Fondamenti, 

principie valori, tra at-tualità e prospettive”, nov, Roma, 2008, p. 609-610).  
25 HAWTHORNE, L. Abortion in Roman Law. De Jure, v. 18, Issue 2, 1985, p. 267-269. 
26 CHACÓN, Joaquim Rafael Alvarado. La persona en el derecho romano y su influencia en el sistema 

jurídico de la América Latina, 2ª parte, on line, p. 8. Disponível em: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc26/26-1.pdf. Acesso em 19 janeiro 2018 
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considerado assassinato e o feto com direito à vida27. Assim, doutrinadores consideram 

que houve, por parte do Direito Romano, a garantia dos direitos do nascituro desde a 

concepção, e um desses direitos é o direito à vida,28 o que não se coaduna com a 

concepção natalista. 

Nesse sentido, argumenta a professora Silmara Chinelato que, ao assegurar direitos, 

estar-se-ia atribuindo personalidade, pois “a pessoa, natural ou moral, é suscetível de ter 

direitos e obrigações daí o “binômio direito-pessoa”.29 Diferentemente, Eduardo Espínola 

acentua que o Direito Romano não adotou a tese da personalidade jurídica desde a 

concepção, pois não buscou equiparar o nascituro à pessoa nascida.30 

Em decorrência da referida análise, demonstra que o fato de inferir personalidade 

ao nascituro no Direito Romano enseja um pouco de dubiedade, ao analisar as 

terminologias e os direitos assegurados a ele, demonstrando que seu estudo vai além da 

simples leitura superficial da legislação romana, e que a conclusão da adoção pela teoria 

natalista por este não pode ser imediata. Para entender melhor a problemática do 

nascituro, é necessário obter-se uma compreensão do seu conceito.  

 

2.2 Conceito  

Antes de adentrar o conceito próprio de nascituro, faz-se necessário tecer 

considerações acerca da noção de pessoa. Esta é compreendida como uma ficção do 

Direito, onde é analisada apenas a sua conduta como deveres e direitos subjetivos, pelo 

fato de o modelo da Ciência Jurídica ser formal e positivista, baseado na ideia de 

racionalidade, em que o “ser” não é considerado e a realidade é desconsiderada pela óptica 

da abstração31. 

Nesse viés, todas as definições jurídicas são baseadas numa estrutura abstrata, sem 

aspectos valorativos, sob a égide da racionalidade, ao enumerar que “Ser pessoa ou ter 

personalidade jurídica é o mesmo que ter deveres jurídicos e direitos subjetivos”32, sem 

considerar a situação existencial humana.  

                                                 
27 HAWTHORNE, L. Abortion in Roman Law. De Jure, v. 18, Issue 2, 1985, p. 269-271.  
28 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O direito do nascituro à vida. In: ANTONIO, Jorge Pereira 

Júnior(Org). Direito e dignidade da família. São Paulo:Almedina, 2012, p. 56.  
29 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 30.  
30 ESPÍNOLA, Eduardo; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Tratado de Direito Civil brasileiro: Do sujeito 

de direitos subjetivos e, em particular, das pessoas naturais. v.10, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, p. 

409-410.  
31 OLIVEIRA, Alfredo Emanuel Farias de. Os fundamentos dos direitos da personalidade. Belo 

Horizonte: Arraes, 2012, p. 13.  
32 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João Baptista Machado. 8 ed. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2015, p. 192.  
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Tais definições recebem críticas, ao considerar que esta visão deve ser reconstituída 

com suporte na realidade, em uma análise do “ser” independente e subsistente, sem negar 

a existência real e natural da pessoa, pois a existência do direito humano é superior e 

anterior ao Direito, e sempre é matéria de estudo pelos jusfilósofos de todas as linhas33.   

Nesse contexto, a pessoa é havida na sua substância, ou seja, na sua natureza 

humana, essência, pois sua existência é independente. A substância é provida da 

subsistência que “ [...] trata-se, então, daquilo que para subsistir não depende de estar 

noutro sujeito: é essencialmente independente [...]”34. Aqui a ideia de substância é de 

Aristóteles, acrescida da Filosofia tomista que trouxe o entendimento de existência, 

essência e subsistência. 

Da união da substância e subsistência, cria-se o chamado suposto, que é algo 

individual e autônomo, englobando a essência e, também, elementos que afetam esta. 

Segundo Walter Moraes, sob o ponto metafisico, “O suposto é o que de mais completo 

existe no gênero da substância, e a tal ponto é per se que não pode estar ou comunicar-se 

com outra”, e o suposto de natureza racional se diz pessoa.35 Assim, a relação entre 

personalidade e pessoa é de subsistência e substância, onde a substância é desprovida de 

fundamento, pois já se basta, e a subsistência é a propensão para ser independente.  

Com efeito, o conceito de pessoa é designado por Diogo Costa Gonçalves como, 

“[...] aquele ente que, em virtude da especial intensidade do seu acto de ser, autopossui a 

sua própria realidade ontológica, em abertura relacional constitutiva e dimensão 

realizacional unitiva”.36 Ou seja, a pessoa constitui uma relação com seu próprio “eu”, 

numa ampliação a todas as dimensões que a constituem. 

Joyceane Bezerra de Menezes ressalta que o conceito de pessoa é normativista e o 

ordenamento jurídico fixou o início dessa designação, ao considerar como um conjunto 

de direitos e deveres subjetivos. Ponderou, no entanto, que referida concepção não é 

suficiente para desvencilhar os percalços dos interesses humanos, e que a proteção deve 

ser estendida desde a concepção.37   

                                                 
33 WEINERT, Iduna E. O direito da personalidade como direito natural geral: corrente naturalista clássica. 

Revista Informativa Legislativa, a. 27, n. 108, out/dez, 1990, p.221.  
34 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 

Revista de Direito Privado, vol. 2,  p. 187 – 204, Abr – Jun, 2000. 
35 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 

Revista de Direito Privado, vol. 2,  p. 187 – 204, Abr – Jun, 2000 
36 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 

Rio de Janeiro: Almedina, 2008, p. 64. 
37 MENEZES, Joyceane Bezerra de. Notas sobre a natureza jurídica do embrião humano e o marco inicial 

dos direitos de personalidade. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, 2008, p. 202.  



19 

 

Com efeito, numa dimensão técnica, pessoa é entendida como sujeito apto a 

adquirir direitos e obrigações, ao passo que, já numa dimensão holística, pessoa é 

compreendida na própria noção de ser humano, adicionada à proteção jurídica38. Para 

alcançar o sentido essencial do Direito, deve-se considerar a substância da pessoa, pois 

ente humano é fundamento da ordem jurídica, onde a “natureza do Direito resulta da 

mesma do homem”39. Assim, “pessoa” transcende a própria dimensão técnica, devendo 

ser considerada em sua substância, inexistindo qualquer condição para sua concepção.  

Passa-se à análise do conceito de nascituro, e a extensão do significado de pessoa a 

este.  

A palavra nasciturus, composta pelo prefixo nasc-, de raiz latina derivada, e que 

remete à imagem de uma nova vida (daí o vocábulo latino nasci), e possui significa de 

“aquele que está para nascer”, mas “ [...] por ficção legal é tido como nascido, para que a 

ele se assegurem os direitos que lhe cabem, pela concepção”.40 

Ocorre que não fora utilizada a terminologia romana - “o que há de nascer”- pois 

abrangia tanto os concebidos como os não concebidos, aqui englobando a prole 

eventual41, adotando o termo com restrição conceitual, o que abrangeria apenas os 

concebidos, utilizando o vocábulo naciturus.42 

 Nesse aspecto, é o ser humano que fora concebido, independentemente de em qual 

fase esteja,43 já que o nascituro passa por diversas etapas durante a gestação, desde a 

implantação, no útero materno até o nascimento.  

                                                 
38 PAULIN, Milson. Nascituro: Aspectos registrais e notariais. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, p. 17.  
39 REALE, Miguel. Direito Natural. Direito positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, p.17.  
40 SILVA, De Plácido de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 942 
41 Cabe um adendo para destacar o fato de que nascituro não se confunde com prole eventual ou 

concepturos. Este se encontra disciplinado no artigo 1799 do Código Civil, o qual aduz que os filhos ainda 

não concebidos possuem capacidade para adquirir bens, desde que indicados pelo testador. Este é um 

instituto sucessório que se caracteriza por ser uma exceção, pois a regra é que só podem herdar os nascidos 

ou concebidos. Extrai-se desta legislação a ideia de que a principal diferença de nascituro para prole 

eventual está em que este ainda não fora concebido, já aquele, sim, conforme conceitos expostos.  A 

proteção conferida ao nascituro não o caracteriza como pessoa, mas que apenas seus interesses 

resguardados são equiparados a doação de prole eventual (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 

Direito Civil. v.1, ed. 24, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.183). 
42 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O Nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia e princípio. 

São Paulo: Compania Editora Nacional, 2005, p. 11-12.  
43 O nascituro à luz da genética deve ser entendido a história de um ser humano que tem início com a 

fecundação, a qual se completa pela formação do ovo ou zigoto e após uma semana inicia-se o processo de 

implantação na parede interna do útero, chamado nidação. Chama-se o período embrionário da formação 

do zigoto ao segundo mês de gestação, e o período fetal, do terceiro ao nascimento. (MOREIRA, Lília 

Maria de Azevedo. O nascituro à luz da genética. In: DUARTE, Geraldo; FONTES, José Américo Silva 

(coords.). O nascituro visão interdisciplinar. São Paulo: Atheneu, 2009, p. 30.  
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Alguns doutrinadores, como Márcio Martins Moreira, sustentam que, na fase do 

ovo ou zigoto (período embrionário), não se pode admitir a ruptura, pois o mesmo se 

encontra em processo de evolução da vida humana, lesionando o próprio direito à vida44.  

Com relação, ainda, ao desenvolvimento do nascituro, com base no estudo de 

Eduardo de Oliveira Leite45, este traz três concepções que tentam explicar a natureza do 

estatuto do embrião humano, a que considera o embrião como pessoa, a concepção 

desenvolvimentista e o estudo do embrião como autônomo.  

A primeira concepção considera o embrião como pessoa humana e, por isso, seus 

direitos são preservados ab initio, não existindo exceção nem admitindo qualquer tipo de 

fecundação artificial, visto que “[...] recurso artificial à fecundação atinge a dignidade 

pessoal do embrião”, “[...] expondo-o a situações inadmissíveis tais como, "ser congelado 

e conservado no frio", "ser utilizado a fins científicos ou terapêuticos", ou "ser 

destruído".46  

A concepção desenvolvimentista compreende o embrião como apenas “amontoado 

de células”, não podendo ser considerado pessoa, mas sim um projeto de pessoa, e, por 

isso, sem direitos. Consideram que as fases percorridas pelo embrião são apenas 

construtivas, as quais não geram qualquer possibilidade ou prerrogativa capaz de gerar 

direitos47. Destaca, porém, que o único direito a ser aplicado é o direito de nascer.  

A última compreende o embrião numa autonomia embrionária, mas não o considera 

humano. Ressalta que as informações repassadas pelo pai e a mãe são essenciais para que 

evolua o embrião, considerando como um ser humano em potencial, destacando o papel 

central dos pais na sua formação.48 

O Código Civil, em seu artigo 2º, não menciona a distinção de embrião e nascituro, 

mas apenas trouxe a ideia de direitos ao nascituro, colocando a salvo, sendo aquém quanto 

ao seu conceito.  Silmara Chinelato conceitua nascituro como “[...] a pessoa por nascer, 

já concebida no ventre materno”49, destacando ser possível extrair elementos sobre o seu 

conteúdo das bases do Código Civil, que são a) pessoa; b) que está por nascer; c) já 

                                                 
44 MOREIRA, Márcio Martins. A teoria personalíssima do nascituro. São Paulo: Paulista,2003,p. 19. 
45 LEITE, Eduardo de Oliveira. O direito do embrião humano. Mito ou verdade?. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121-146, p. 123-124. 
46 LEITE, Eduardo de Oliveira. O direito do embrião humano. Mito ou verdade?. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121-146, p.125. 
47 LEITE, Eduardo de Oliveira. O direito do embrião humano. Mito ou verdade?. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121-146, p. 
48 LEITE, Eduardo de Oliveira. O direito do embrião humano. Mito ou verdade?. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121-146, p.  
49 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos de personalidade do nascituro. Revista do 

Curso de Mestrado da UEL, Universidade Estadual de Londrina, v.7/8, n.1, p. 87-104, 2003-2004, p. 90.  
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concebida e d) no ventre materno50. Conceitua-se como um ser que, já concebido, mas 

ainda não nascido, possui proteção jurídica desde sua concepção.51 

Em sentido contrário, Pontes de Miranda define o conceito de nascituro como o 

“[...] concebido ao tempo em que se apura se alguém é titular de direito ou de pretensão, 

ação, ou exceção, dependendo a existência de que nasça com vida”52.  

Percebe-se, pelos conceitos expostos, que não há dúvida de que o nascituro é aquele 

por nascer, divergindo quanto à extensão do conceito de personalidade jurídica, pois, para 

alguns, como Caio Mário da Silva Pereira por exemplo, nascituro “[...] é um ente em 

expectativa. O direito existe em razão desse ente que se espera. Chegando a ter vida, 

completa-se a trilogia do direito; se não chega a nascer vivo, o direito não se integra”53. 

Assim, para este o direito só se integra se o nascituro nascer com vida, pois, em sentido 

contrário, o direito não existirá.  

Após explanação, extrai-se que o conceito de nascituro deve ir além do jurídico e 

considerá-lo como pessoa existente, de acordo com a sistemática do ordenamento 

jurídico, abarcando todas as fases gestacionais, para que possa fazer jus a todos os 

direitos, estendendo a personalidade jurídica e repercutindo diretamente sobre os aspectos 

extracivis. Resta entender o que é personalidade jurídica e quando ela se inicia, de acordo 

com as teorias doutrinarias que tentam explicar.  

 

2.3 Início da personalidade jurídica 

Para falar sobre as teorias do início da personalidade jurídica, é necessário 

esclarecer que certas terminologias utilizadas na legislação, tais como pessoa, 

personalidade jurídica e capacidade jurídica, são consideradas, não raras vezes, como 

sinônimas, mas possuem significados díspares. Veja-se.  

                                                 
50 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 9. A 

professora ainda destaca que: “A vida humana irrompe e inicia a sua estruturação somática no exato 

momento da fecundação, antes, portanto, do ovo implantar-se no útero. A nidificação garante, apenas, o 

prosseguimento de um processo vital já em andamento, decorrente de seu próprio poder energético, e a 

continuidade evolutiva de uma complexa arquitetura citológica, cujas linhas prévias já lhe chegaram 

esboçadas no desenho das primeiras divisões mitóticas”. (IDEM, p. 117-118) 
51 Para João Evangelista dos Santos Alves, Dernival da Silva Brandão et al, independentemente sobre os 

argumentos da infusão da alma “uma vida que se origina da união entre homem e uma mulher a que espécie 

poderá pertencer, senão à espécie humana? Assim, pois, mesmo em sua fase incipiente, não é humanamente 

ilícito rejeitá-la, ainda que considere o problema do ponto de vista materialista”. (ALVES, João Evangelista 

dos Santos BRANDÃO, Dernival da Silva; BRAGANÇA, Waldenir (et al).. Aborto o direito à vida. Rio 

de Janeiro: Agir, 1982, p. 27).  
52 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsio, 1954, p. 166.  
53 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.1, ed. 24, Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p. 33 
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A palavra pessoa, independentemente de sua dimensão biológica, filosófica ou 

jurídica, é considerada como o escopo das normas jurídicas, e se encontra vinculada à 

personalidade jurídica, porém esta é mais restrita às decisões jurídicas, enquanto aquela 

é profusa, ampliando seu espaço de proteção54. Por isso a importância da noção de pessoa, 

estudada há pouco, para se compreender o fundamento da personalidade jurídica.  

A personalidade é vista no aspecto imediato do ser humano como sendo objeto de 

direitos e obrigações, e, ao se configurar como sujeito da relação jurídica, desempenha a 

ideia de personalidade jurídica.  Assim, pelo fato de as regras serem dirigidas à pessoa 

humana para que possam agir juridicamente, é que a personalidade é “[...] 

institucionalizada num complexo de regras declaratórias das condições de sua atividade 

jurídica e dos limites a que se deve circunscrever”55, ou seja, são normas afetas ao homem, 

como sujeito de direito e obrigações, sendo necessário seu conhecimento ao Direito.  

Nessa esteira, a personalidade jurídica é reconhecida, conforme Clóvis Beviláqua, 

como “[...] a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e 

contrair obrigações. Todo ser humano é pessoa, porque não há homem excluído da vida 

jurídica, não há creatura humana, que não seja portadora de direitos”56.   

A expressão capacidade é compreendida como medida da personalidade. Enquanto 

esta é aptidão para adquirir direitos e deveres, aquela é o poder de exercê-los. Há dois 

tipos de capacidade - a de fato ou de exercício, a faculdade que o sujeito possui para 

exercer os atos com efeitos jurídicos, que nem todas as pessoas possuem. Já a capacidade 

de gozo ou de direito todo ser humano possui, basta o nascimento para obtê-la, pois 

permite adquirir direitos e obrigações em sua extensão, por ser inata a quem possui 

personalidade jurídica57.    

Em síntese, Rabindranath V. A. Capelo de Sousa explica que o “[...] bem jurídico 

da personalidade reivindica e incorpora um direito ao bem da personalidade jurídica plena 

e clama, consequência ou postula o bem de uma capacidade jurídica extensa”58.  

Após compreender referidas distinções, busca-se definir o início da personalidade 

jurídica, por possuir reflexos na obtenção dos direitos, atribuindo à pessoa humana 

                                                 
54 CORDEIRO, António de Menezes. Tratado de Direito Civil. 4.ed.v.1. ref.atual. Coimbra:Almedina, 

2002, p.931.  
55 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 141.  
56 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 7.ed.v.1.Rio de Janeiro: 

Livraria Rio, 1940, p.170.  
57 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. v.1. São Paulo: Saraiva, 2003, p.157.   
58 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 

2011, p. 107.  
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direitos e obrigações jurídicas. É com suporte nessa dimensão que surge a problemática 

do nascituro, ao se encontrar ainda no ventre materno, indagando-se qual seria o início de 

sua personalidade.  

Nesse contexto, passa-se à análise das correntes que cuidam sobre o início da 

personalidade jurídica e seus efeitos ante o nascituro. São três as correntes principais- a 

teoria natalista, a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista.  

 

2.3.1 Teoria Natalista 

Para dito sistema, a personalidade jurídica coincide com o nascimento, e o 

nascituro, portanto, estaria desprovido de tal atribuição, possuindo apenas mera 

expectativa de direitos, já que se trata de um ser concebido e não sujeito de direitos. Vários 

doutrinadores são seus adeptos, podendo-se mencionar Silvio Rodrigues, Sérgio Abdalla 

Semião, Whashington de Barros Monteiro, entre muitos, e o Código de Civil de 2002.  

Ao se analisar o artigo 2º do Código Civil, denota-se que, mesmo a personalidade 

podendo ser adquirida com nascimento com vida, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. 

Com efeito, qualquer ser que nasça com vida adquire personalidade, independentemente 

da sua forma física.  

Leciona Caio Mário que o nascimento ocorre desde a separação do feto do ventre 

da mãe, independentemente, se esta se der por meio natural ou obstétrico, sendo aferido 

o início da vida pelo critério da respiração, ou seja, só após a entrada de ar nos pulmões, 

é que será considerada pessoa, pois se aperfeiçoam os dois requisitos da personalidade, 

nascimento e vida59.  

 De acordo com esta teoria, o nascituro estaria submetido a uma mera expectativa 

de direito, de pendência, a qual “[...] só com o nascimento se aperfeiçoa, ou, então, indica 

a situação ou fato em virtude do qual certas ações podem ser propostas, ou ao qual se 

reportam, retroativamente, os efeitos de determinados atos futuros”.60 

  Para alguns autores, este entendimento está alicerçado nas bases romanistas, pois 

fundamentam a adoção de tal doutrina pelo Direito Romano, sob o argumento de que o 

                                                 
59 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.1, ed. 24, Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p.184.  
60 RAÓ, Vicente. O Direito e a vida dos Direitos. 5.ed.ataul. por Ovídio Rocha Barros Sandoval, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 655 
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nascituro pertence ao corpo materno. Seus interesses, contudo, mereciam proteção por ser 

equiparado ao concebido, apenas para resguardar direitos61.  

 Sílvio Rodrigues também entende que a Lei não concede personalidade jurídica ao 

nascituro, pois só acontece se nascer com vida, mas, desde já, os direitos são preservados, 

porque geralmente a vida é garantida. Nesse mesmo viés, Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria Nery enfatizam que, em que pese o nascituro ser um ente não dotado de 

personalidade, a gestação da mulher faz com que possa adquirir uma posição jurídica de 

vantagem em situações jurídicas definida.62 

No mesmo entendimento, Whashington de Barros Monteiro preconiza que o direito 

à vida só se inicia com o nascimento, “[...] pouco importando o meio pelo qual se deu o 

parto, ou a concepção, ou a gestação, bastando o nascimento ocorra com vida”63, apesar 

de não expressar claramente sobre a doutrina que adota, subentende-se pela teoria 

natalista.  

Acentua Limongi França, apesar de não ser adepto da referida teoria, que esta é a 

corrente dominante, em que seus defensores utilizam a ideia de o embrião não ser 

filosoficamente pessoa, sendo difícil atribuir capacidade a pessoa inexistente, e, também, 

que as possibilidades de extensão de seu conceito possam produzir efeitos jurídicos até 

mesmo irreversíveis.64   

Segundo Sérgio Abdalla Semião, a teoria adotada pelo Código é a mais coerente 

dentro do ordenamento jurídico e, ante questões de biogenética, além de se adequar ao 

sistema constitucional aberto65. Destaca, ainda, o mesmo autor, que a proteção conferida 

pelo Direito Penal ao nascituro é mesmo de desigualdade, pois o próprio sistema jurídico 

faz diferenciação entre os direitos dos nascidos com os dos concebidos, ao determinar a 

prevalência da vida da mãe pela do feto. Nesse sentido, Eduardo Espínola conclui que 

merece guarida a teoria que não considera o feto como pessoa, pois a personalidade só 

começa com o nascimento com vida66.    

                                                 
61 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.1, ed. 24, Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p.181 
62 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 7.ed. 

ver.ampl.atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 208.  
63 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. v.1, 42.ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

101.  
64 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de Direito Civil. 5.ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 46 
65 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 24.  
66 Ressalta, ainda, que “[...] se o nascituro fosse pessoa e, como tal, sujeito jurídico, qualquer direito, que 

lhe fosse atribuído, seria adquirido, imediatamente, podendo considerar-se direito atual, e não eventual, já 

que só se fala em espectativa, nêsses casos, atendida a incerteza da existência do sujeito no futuro” 
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É a doutrina que se centraliza na vida exterior do embrião, compreendendo os 

direitos adquiridos desde o seu nascimento, que se efetiva após a respiração, e, por isso, 

não se pode atribuir ao nascituro a personalidade jurídica, e sim como mera expectativa 

de pessoa. A prova da existência da vida é realizada pelo método, mais usual, da 

Docimasia Hidrostática de Galeno, em que se evidencia a entrada de ar no pulmão. Tal é 

diferente do tempo clássico de jurisconsultos, quando havia discussão entre os 

proculianos e sabinianos, sobre quando se iniciava o nascimento, pois “[...] uns queriam 

residissem nos vagidos emitidos pelo recém-nascido, e outros queriam que consistisse 

noutros indícios materiais”67.   

Desse modo, Paulo Lôbo destaca que, após o nascimento, o nascituro adquire os 

direitos que estavam sob expectativa, tornando-se titular em definitivo, contudo, se nascer 

morto, o direito expectativo se resolve, sem qualquer efeitos jurídicos decorrentes deste, 

ou seja, sem qualquer transmissão ou aquisição.68 

Ocorre, porém, que a crítica surgente é, justamente, de a mencionada doutrina 

reconhecer expectativa de direitos ao nascituro, em contraposição à lei que já assegura 

alguns direitos e outros que já os são inatos à pessoa, sendo assim contraditória; e, ainda, 

não o reconhecendo como pessoa, possibilitaria, pois, para que o direito à vida fosse 

sempre relativizado ou até mesmo suprimido perante o outro direito. 

 

2.3.2 Teoria da personalidade condicional  

É uma teoria calcada na ideia de que a personalidade civil é adquirida com o 

nascimento, porém os direitos serão concedidos sob condição suspensiva69. Assim, a 

diferença desta teoria para a natalista está no fato de não considerar os direitos do 

nascituro como mera expectativa, mas, sim, como sujeito a futuro incerto.  

                                                 
ESPÍNOLA, Eduardo; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Tratado de Direito Civil brasileiro: do sujeito de 

direitos subjetivos e, em particular, das pessoas naturais. v.10, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, p. 441 

e 446).  
67DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil: parte geral. 4 tiragem. Rio de Janeiro: Rio, 1979, p. 

171 
68 LÔBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.103 
69 Em sentido oposto, Ana Cristina Rafful, destaca que a “personalidade jurídica é norma de ordem pública 

não podendo ser modificada pelos particulares, e se a mesma foi atribuída aos nascituro quando o Código 

menciona colocar a salvo seus direitos, o faz fixando esta personalidade como sendo pré – requisito, o 

fundamento ou mesmo pressuposto para que se possa adquirir direitos e contrair obrigações. Desta forma 

nenhum direito poderia ser resguardado se o nascituro não tivesse personalidade. O nascimento com vida 

não seria uma condição suspensiva, mas um pressuposto para aquisição da personalidade jurídica material”. 

(RAFFUL, Ana Cristina; VIEIRA, Tereza Rodrigues (coord). Bioética e sexualidade. São Paulo: Jurídica 

brasileira, 2004, p.58)  
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Camara Leal reconhece personalidade ao nascituro de maneira condicionada, pois 

se assim não o fizesse, não teria como lhe atribuir direitos. Conclui: “[...] si esse 

reconhecimento de direitos em favor do nascituro não lhe désse desde a concepção uma 

certa personalidade, embora condicional, teríamos a anamalia de direitos sem sujeitos”.70  

Serpa Lopes também aderiu a esta corrente, ao submeter o nascituro a um evento 

futuro e incerto, ressaltando que o feto não possui personalidade jurídica e não reconhece 

capacidade, sendo os direitos a ele aplicados futuros, por se tratar apenas de uma “spes 

hominis”.71 

Também entusiasta desta corrente é Pontes de Miranda, ao estabelecer que os 

interesses são resguardados, pois “[...] antes do suporte fático da pessoa se completar, 

atribuem-se efeitos ao que o suporte fático de agora, portanto incompleto para a eficácia 

da personalização”. Prosseguindo, o autor menciona que seria desarrazoado conceder 

todos os direitos após o nascimento ou admiti-los todos imediatamente.72  

Nessa esteira, Walter de Moraes exprime que o nascituro não tem personalidade 

jurídica, de modo que, assim, não é pessoa, contudo sujeito de direitos sob condição 

suspensiva, o que pode ser ratificado com a capacidade sucessória.73 

Orlando Gomes considera o nascituro uma pessoa em potencial de existência, 

atribuindo uma personalidade fictícia, em que afirma não possuir personalidade, mas 

reconhece a aptidão para ter direitos. Declara, entretanto, ser absurdo admitir a condição 

de pessoa natural em quem ainda não nasceu74.  

No contexto mostrado, conclui-se que a doutrina condicionada está alicerçada em 

dois prismas. O primeiro diz respeito à personalidade civil ser adquirida apenas após o 

nascimento com vida; e a segunda que os direitos imputados ao nascituro estão sob 

condição suspensiva, sendo definitivamente incorporados após seu nascimento.   

Assim, a aquisição de certos direitos estaria resguardada sob condição suspensiva, 

e, ao nascer com vida, os direitos retroagirão até o momento da concepção, pois se trata 

                                                 
70 LEAL, Antonio Luiz da Camara. Direito Civil. v.1. São Paulo: Acadêmica, 1930, p. 66.    
71 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. v.1, 9.ed.rev e atual. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2000, p. 289. Ainda expõe  que “Na verdade, consoante o sistema adotado pelo nosso Código Civil, 

como pelos demais códigos que seguem a rota do Direito romano, a aquisição de todos os direitos surgidos 

médio tempore da concepção subordina-se à condição de que o feto venha a ter existência: se tal acontece, 

dá-se a aquisição; mas, ao contrário, se não houver nascimento com vida, ou por ter ocorrido um aborto ou 

por se tratar de um natimorto, não há uma perda ou uma transmissão de direitos, como devera de suceder 

se o nascituro fosse reconhecida uma ficta personalidade”.  
72 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Campinhas: Bookseller, 2000, p. 225.  
73 MORAES, Walter. Teoria Geral da sucessão legítima. Programa de Direito das Sucessões. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1988, p.88. 
74 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.143.  
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de uma personalidade condicional, e se, caso o nascituro não chegar a viver, os mesmos 

serão extintos.  

As críticas apontam para o fato de dispor os direitos sob condição suspensiva, haja 

vista não ser possível condicionar os direitos já pertencentes ao nascituro, que 

independem do seu nascimento com vida. Até mesmo quanto aos direitos patrimoniais, 

seriam inócuos seus efeitos se a condição for suspensiva. Além do mais, ao considerar 

como direito eventual, repete o mesmo erro da corrente natalista, considerando como 

mera expectativa de direito.  

 

2.3.3 Teoria Concepcionista  

Os concepcionistas fundamentam suas convicções com base nos direitos 

assegurados pela própria lei ao nascituro, como os direitos a curatela, a representação, 

alimentos gravídicos e outros. Além do mais, a própria disposição do Código Penal, ao 

enquadrar o aborto como crime contra a pessoa, tem o sentido de considerar o nascituro 

como pessoa.75 

Apesar de não ser adotada pelo Código Civil brasileiro, há diversos doutrinadores 

que acatam essa teoria, como Francisco Amaral, Álvaro Villaça Azevedo, Limongi 

França, Teixeira de Freitas, Silmara Cinhelato e outros.  

Tem seu principal fundamento no reconhecimento da personalidade civil desde a 

concepção e não do nascimento, considerando o nascituro como pessoa, por possuir 

direitos, sem qualquer condição imposta, apenas alguns efeitos patrimoniais serão 

aplicados posteriormente. Leciona Francisco Amaral: “[...] o nascimento não é condição 

para que a personalidade exista, mas para que se consolide”, confirmando a existência de 

personalidade jurídica ao nascituro.76 

O posicionamento de Álvaro Villaça Azevedo é na defesa da personalidade 

adquirida pelo nascituro desde a concepção, e ainda admite que os Códigos Civis de 1916 

e 2002 impuseram ao nascituro uma condição de direito, possuindo natureza de pessoa 

condicionada ao nascimento77.  

Para Limongi França, a personalidade existe desde a concepção e o nascituro é 

pessoa sob os aspectos filosóficos e jurídicos. Quanto ao ponto de vista fisiológico, o 

                                                 
75 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p16. 
76 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 223. 
77 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral do Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2012,p. 10.  
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nascituro é pessoa, pois carrega consigo a essência do ser humano, de um ente racional; 

e juridicamente, pois a própria legislação possibilita atribuir direitos, como no caso de 

reconhecimento de filiação, legado, igualdade de filhos, que geram capacidade, e, ao se 

reconhecer a capacidade, consequentemente, se reconhece a personalidade.78  

 Teixeira de Freitas é um dos defensores desta corrente, ao se referir, em uma de 

suas notas ao artigo 221 no Esboço do Código Civil, à condição do nascituro como pessoa, 

bem como à existência de direitos, independentemente do nascimento, pois “[...] não 

concebo que haja ente com suscetibilidade de adquirir direitos, sem que haja pessoa”.79  

Nesse âmbito, recepciona a ideia Silmara Chinelato, ao demonstrar que, na previsão 

do artigo 2º do Código Civil, este não é taxativo com relação “[...] aos direitos e status ao 

nascituro, bem como o conceito de personalidade”, sustentando, ainda, em uma análise 

mais apurada do Código Civil, que este teria se filiado à corrente concepcionista, pois 

reconhece direitos e status desde a concepção, como já ocorria no Direito Romano.80  

Com efeito, a personalidade não seria constitutiva e, sim, declaratória de direitos, 

porquanto não é necessária a análise do nascimento, pois já se estaria estendendo tal feito 

desde a concepção do nascituro, uma exigência da própria sociedade moderna ou pós-

moderna, o que influenciará diretamente, não só no Direito Civil mas, também, em outros 

ramos do Direito, principalmente no Direito Penal, no caso do aborto, que será analisado 

posteriormente. Dessa feita, a ideia conceitual de pessoa deve ser revista e, 

consequentemente, aplicada ao nascituro, alterando-se o marco inicial da personalidade 

jurídica, para se amoldar ao raciocínio jurídico e biológico da contemporaneidade.81 

Por isso, Paulo Nader, consternado com a falta de definição do Código Civil sobre 

a condição do nascituro, reafirma que não há questionamentos quanto à relevância da 

proteção quanto a este, mas a teoria geral ainda está silente em “[...] teorizar a questão em 

harmonia com seus próprios princípios”.82  

Considera-se neste trabalho a teoria da concepção83 como a melhor opção para se 

reconhecer a natureza do nascituro, ou seja, como pessoa, pois, em decorrência de todo o 

                                                 
78 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de Direito Civil. 5.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 47.  
79 FREITAS, Augusto Teixeira de. Código Civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça, 1952.p.84 
80 CHINELATO, Silmara Juny de Abreu. Alimentos gravídicos e os direitos do nascituro. In: SIMÃO, José 

Fernando, FUJITA, Jorge Shiguemitsu (et tal). Direito de Família no novo milênio. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 618.  
81 GALVANI, Leonardo. Personalidade Jurídica da Pessoa Humana. Curitiba: Juruá, 2010, p.15.  
82 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. parte geral. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 186.  
83 Ressalta Ripert Boulanger, que “[...] la criatura no nascida todavia ya es capaz de adquirir derechos a 

partir del momento de su concepción. Se lo considera por anticipado como una persona [...] (RIPERT, 

Georges; BOULANGER, Jean. Tratato de derecho civil. Buenos Aires: LA LEY, 1963-1965.p. 3).  
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desenvolvimento tecnológico, é possível perceber todas as atividades desempenhadas 

pelo ser humano dentro do ventre84, com características próprias e genes próprios, 

perpassando diversas fases para atingir a plenitude, contrapondo-se à teoria natalista.  

 

2.4 Evolução legislativa: Das Ordenações do Reino ao Código Civil de 2002 

Antes da entrada em vigor do primeiro Código Civil brasileiro (1916), o Direito 

pátrio era regido pelas Ordenações do Reino de Portugal, já que o Brasil era parte 

integrante deste, e não possuía leis, sendo suas relações reguladas, antes de sua descoberta 

pelos portugueses, pelos usos e costumes.  

 Com a ausência de regulamentação, os colonizadores implantaram o sistema 

jurídico no Brasil com bases romanistas, pois as lacunas que existiam nas leis do Reino 

poderiam ser supridas pelo Direito Romano, mas não foi impeditivo para o nascedouro 

da formação jurídica pátria, que foi sendo desenvolvida pela jurisprudência85.   

Com efeito, as relações civis, inicialmente, foram reguladas pelas Ordenações 

Filipinas, que dispuseram sobre alguma modalidade de defesa ao nascituro, podendo ser 

registrada a proteção no caso de nulidade de testamento se sobreviesse filho legítimo, 

inscrito no livro 4º, título LXXXII, § 5º86.  

Outro caso também tratado nas Ordenações Filipinas era o fato de que a demanda 

que contivesse mulher grávida, em um dos seus polos da ação, cujo objeto era o pedido 

de manutenção na posse dos bens, que lhe pertencerem em razão do nascituro, era 

prioridade e tramitaria nas férias.87  

Acontece que, em 1867, o Livro IV das Ordenações Filipinas foi revogado pelo 

Código Civil de Antonio Luis Seabra, em Portugal, mas continuou vigorando no Brasil 

após à Independência do País88.  Dessa maneira, “[...] as fontes do direito português e do 

direito subsidiário, que se mantiveram em vigor, em Portugal e no Brasil, até aos Códigos 

                                                 
84 Conforme preceitua Renan Lotufo, “[...] as divergências doutrinárias continuarão e teses sobre esse 

assunto hão de surgir. Mas o fato é que, em tempos atuais, com recursos da ciência que permitem a 

identificação da carga genética do embrião e inclusive a realização de tratamentos e cirurgias intra-uterinas, 

cresce a tendência em proteger o nascituro e seus direitos desde a concepção” (LOTUFO, Renan. Código 

Civil comentado: parte geral. v.1.2.ed.São Paulo: Saraiva, 2004, p.13).  
85 CHAVES, Antônio. Formação histórica do Direito Civil brasileiro. On line. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67456/70066, Acesso em 09 março 2018, p. 72. 
86 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 178 
87 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 178 
88ALVES, José Carlos Moreira. O Direito Romano na formação dos civilistas brasileiros até o advento do 

Código Civil, Index (Quaderni camerti di studi romanistici), vol. 14, p.225-251, Napoli, 1986. 
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Civis, respectivamente, de 1867 e de 1916”89, quando entrou em vigor o Código Civil de 

1916.  

Nesse ínterim, com a Proclamação da Independência, o Brasil passou a exigir um 

novo arcabouço jurídico e, consequentemente, o “Direito Privado começou a ser objeto 

de reformas principalmente no que diz respeito à necessidade de um afastamento das 

Ordenações e de inspiração nos princípios de direito seguidos pelas demais nações 

civilizadas”.90  

Com isso, a Corte Imperial advertiu que fosse promulgado, o quanto antes, o Código 

Civil, contratando, posteriormente, para este fim, em 1855, o jurisconculto brasileiro 

Teixeira de Freitas, que elaborou a Consolidação das Leis Civis, e, posteriormente, o 

Esboço, inacabado, do Projeto de Código Civil, o qual fora incumbido pelo Governo 

Imperial.91 

A Consolidação das Leis Civis foi elaborada com quase dois mil artigos, cujo 

escopo era promover a unificação do Direito Civil. É composto por duas partes, a parte 

geral (das pessoas e coisas) e parte especial (direitos pessoais e direitos reais). No seu 

título I, das pessoas, disciplinou em seu artigo primeiro que “[...] as pessoas considerão-

se como nascidas, apenas formadas no ventre materno; a lei lhes conserva seus direitos 

de sucessão para o tempo dos nascimento”. Em nota ao artigo, explica ser possível se 

reconhecer filhos naturais ainda por nascer.92  

Alguns outros direitos também foram reconhecidos ao nascituro, como o direito ao 

curador, direito sucessório, reconhecimento de filhos naturais concebidos e alforria a 

filhos de escrava ainda no ventre materno.  

Em sequência, após a Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas fora 

contratado pelo Governo Imperial para elaborar o Projeto do Código Civil, que resultou, 

em 1859, no Esboço, contando mais de cinco mil artigos, ainda não acabado, pois teve 

seu contrato rescindido pelo Império. Apesar do desprestigio emitido por este, sua obra 

                                                 
89 JUSTO, António Santos. A Influência Portuguesa no Direito Brasileiro. RevJurFA7, Fortaleza, v. V, n. 

1, p. 197-242, abr. 2008, p. 201.  
90 CHAVES, Antônio. Formação histórica do Direito Civil brasileiro. On line. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67456/70066, Acesso em 09 março 2018, p. 79.  
91 ALVES, José Carlos Moreira. Panorama do Direito Civil brasileiro: das origens aos dias atuais, on 

line. P. 191. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67220/69830. Acesso em 

29 janeiro 2018.  
92 Nota ao artigo 1º da Consolidação: “Naciturus •projam nato habetur, quanio ds ejus commodo agitur —

'L. 7, e 26, Dig. de stat. horn. A Lei Ihes-conserva seus direitos para o tempo do nascimento, contanto que 

nasção vivos”. [...] “Póde-se reconhecer filhos naturaes ainda por nascer, comtanto que jâ estejão 

concebidos”. (FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis. v.1. Brasília: Senado Federal, 

2003, p. 2). 
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teve destaque em outros países como Argentina e Paraguai, além de alguns países da 

América Central, o considerando como “Savigny americano".93 

Os direitos do nascituro também foram tratados pelo Esboço, ao definir que são 

pessoas as já concebidas no ventre materno, e, principalmente, ao exprimir, no artigo 221, 

que “[...] desde a concepção no ventre materno começa a existência visível das pessoas, 

e antes de seu nascimento elas podem adquirir direitos, como se já estivessem nascidas”94.  

Parece paradoxal, o texto do artigo 221 com o artigo 222, ao expressar que “[...] os 

nascituros não têm capacidade para adquirir por não serem pessoas”. Porém, para alguns 

doutrinadores, como Silmara Chinelato, esse artigo quis se referir à doação e à herança, 

adotando a teoria concepcionista95.  

Após o Esboço, surgiram vários outros projetos ao Código. O projeto de Nabuco de 

Araújo (considera nascituro absolutamente incapaz), de Fleício dos Santos (entendeu ser 

o nascituro pessoa, desde a concepção), Decreto nº 181/1890 (reconhece o status de filho 

legítimo desde a concepção), o Projeto de Coelho Rodrigues96 e, finalmente, o Projeto 

primitivo de Clóvis Bevilácqua.  

O Projeto primitivo do Código Civil de 1899 assentava que a personalidade civil 

iniciava com a concepção. A adoção de tal conceito fora fundamentada nas seguintes 

razões: a) o direito já protege o ser humano desde a concepção, por via do Direito Penal, 

que já mostra proteção pelo feto; no caso, quando era possível pena de morte, a grávida 

não era submetida; b) curador especial para posse em nome do nascituro; c) a 

possibilidade do reconhecimento de filhos por nascer.97     

Referido projeto, contudo, passou por modificações ao ser submetido à revisão, e 

uma delas fora a alteração do início da personalidade jurídica, a qual passou a condicionar 

ao nascimento com vida, resguardando os direitos do nascituro, alterando a razão inicial 

                                                 
93 CHAVES, Antônio. Formação histórica do Direito Civil brasileiro. On line. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67456/70066, Acesso em 09 março 2018, p.85. 
94 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 181-182. 
95 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p.183 
96 “Art. 2. Todo aquelle que nasce com vida e fórma húmanu. à considerado pessoa natm•aL e capaz de 

direitos civis. Ar:t. 3. 0 A capacidade civil da pessoa natural começa do seu nascimento, mas, desde a 

concepção do feto humano, a lei o considera existindo para conservar-lhe os direitos que há de adquirir si 

nascer vivo”. Art. 4.° Considera.-se nascido vivo todo aquelle que foi expulso ou extraído do ventre materno 

e respirou o ar atmosférico”. (RODRIGUES, A. Coelho. Projecto do Código Civil Brazileiro: precedido 

de um projecto de Lei preliminar. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893, p. 3-4).  
97 BEVILACQUA, Clóvis. Theoria Geral do Direito Civil. 2.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929, 

p. 85-87. 
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do projeto. Foi assim que surgiu, posteriormente, o Código Civil de 1916 com esteira nas 

modificações implantadas98.  

Para Rui Barbosa, o projeto primitivo teria adotado a teoria da concepção, porém a 

Comissão revisora alterou tal entendimento, pois “[...] ligou ao nascimento com vida o 

começo da personalidade civil”99, adotando teoria distinta. Aduz Clovis Beviláqua que a 

opção adotada pelo Código Civil de 1916 foi a mais prática, embora não seja a mais 

coerente com a origem da personalidade100.   

Dessa maneira, surgiu o Código Civil de 1916, imbuído do viés das alterações 

realizadas, adotando em seu artigo 2º a noção de que todo homem é capaz de direitos e 

obrigações, na órbita civil, modificando a expressão “ser humano” do Projeto primitivo, 

para a expressão “homem”, excluindo, assim, o nascituro, já que a terminologia ser 

humano era muito mais ampla em relação à adotada posteriormente.  

No artigo 4º, o Código Civil de 1916 trata da personalidade jurídica, determinando 

que a personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida; mas a lei põe 

a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Note-se que foi adotada a teoria do 

nascimento, distinta do Projeto Primitivo, que possuía inclinação para a corrente da 

concepção.101 Apesar de existir quem defenda que, sob uma óptica de uma interpretação 

sistemática, ambos adotaram a teoria concepcionista102.  

Em posição de crítica, Pierangelo Catalano assevera que o artigo 4º do Código Civil 

se mostra contraditório em relação ao artigo 3º do Projeto, pois houve um afastamento da 

tradição brasileira e as próprias razões da feitura deste, o qual considerava o 

reconhecimento dos direitos e o conceito de pessoa aos nascituros.  Ainda destaca o fato 

de que, ao suprimir a palavra “concepção”, empregada pelo Anteprojeto do Código Civil, 

                                                 
98 “Dos jurisconsultos ouvidos pelo governo sobre o projeto de Clóvis Beviláqua, para que pudesse ser 

emendado, apenas dois enviaram suas impressões:Duarte de Azevedo, num trabalho muito erudito, mas às 

vezes injusto e Aquino e Castro, mais favorável. O Governo, percebendo que o sistema de consultas não 

estava dando o resultado almejado, resolveu nomear uma Comissão Revisora. Sob a presidência do ministro 

da Justiça Epitácio Pessoa, composta por Aquino e Castro, Costa Barradas, Freire de Carvalho, Paulo de 

Lacerda, Lacerda de Almeida e Bulhões de Carvalho iniciou seus trabalhos no dia 29.03.1900, e os encerrou 

no dia 2 de novembro desse ano. A redação final do projeto coube a Lacerda de Almeida, tendo sido 

introduzidas algumas modificações consideráveis, contrariando, diz Clóvis Beviláqua, o sistema do código, 

remodelando determinadas instituições, restaurando outras que haviam sido afastadas”. (CHAVES, 

Antônio. Formação histórica do Direito Civil brasileiro. On line. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67456/70066, Acesso em 09 março 2018, p.97). 
99 BARBOSA, Ruy. Parecer sobre a redação do Código Civil. v. xxix. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1949, p. 33.  
100 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 7.ed.v.1.Rio de 

Janeiro: Livraria Rio, 1940, p.171.  
101 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 7.ed.v.1.Rio de 

Janeiro: Livraria Rio, 1940, p.178. 
102 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.192.  
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“[...] ameaça constituir sério desvio da tradição jurídica justinianéia e Ibérica, tanto a nível 

conceitual quanto a nível de princípios”.103 

Continuando, o mesmo autor pondera que o Poder Legislativo do Brasil retorne 

com a ideia, “[...] dentro do espírito de um autêntico favor à vida humana”, da 

diferenciação da pessoa por nascer e da pessoa futura, e, não considerando o nascituro 

como pessoa futura, mas, sim, pessoa que realmente existe no ventre materno104.  

Após longa duração, o Código Civil de 1916 foi revogado pelo Código Civil de 

2002, haja vista a premente necessidade de remodelação em alguns aspectos da legislação 

civil, resultante do decurso do tempo e o avanço cultural e tecnológico, que se 

encontravam não concernentes às relações sociais.  

Ocorre que referidos contrassensos foram ajustáveis, no entanto, outros se 

mantiveram, como foi o caso do início da personalidade jurídica do nascituro, em que, 

mesmo diante da omissão do antigo Código de 1916, o Código de 2002, também, não 

disciplinou sobre o tema explicitamente. 

O Código Civil acolheu, em seu artigo 2º, a personalidade civil desde o nascimento 

com vida, ressalvados os direitos do nascituro, desconsiderando os requisitos da 

viabilidade e formação humana. 

Com relação ao Código de 1916, em seu artigo 4º, a diferença reside em que, neste, 

se utilizou a expressão “homem”, enquanto o Código Civil de 2002 passou a usar dicção 

“pessoa”, mas ambos trataram sobre personalidade, mas deixando dubiedade para 

discussão acerca do início da personalidade, pois, ao dividir a disposição em duas partes, 

tem-se: a) a primeira, que se refere ao nascimento com vida, adotando a teoria natalista; 

b) a segunda quando dispõe “mas a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do 

nascituro”,  pode-se entender de ter aderido à escola concepcionista.  

Ocorre que há doutrinadores defendendo o ponto de vista de que as orações “[...] 

são independentes uma da outra, e assim, sendo duas orações coordenadas, devem ser 

interpretadas sistematicamente, sob pena de uma fatalmente anular a outra”105. E outros, 

em contraposição, postulam a ideia de que “[...] a interpretação literal-gramatical, a mais 

                                                 
103 CATALANO, Pierangelo. Os nascituros entre o Direito Romano e o Direito Latino-americano (a 

propósito do art. 2º do Projeto de Código Civil brasileiro), Revista de Direito Civil: imobiliário, agrário e 

empresarial. São Paulo: Revista dos tribunais, 07/1988 a 09/1988. p. 07 a 15, p.14.  
104 CATALANO, Pierangelo, Os nascituros entre o Direito Romano e o Direito Latino-americano (a 

propósito do art. 2º do Projeto de Código Civil brasileiro), Revista de Direito Civil: imobiliário, agrário e 

empresarial. São Paulo: Revista dos tribunais, 07/1988 a 09/1988. p. 07 - 15. p. 14.  
105 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biordireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015,p. 49.  



34 

 

pobre das interpretações, não se justifica quando a sistemática é mais do que 

suficiente”106. A última corrente não é de um todo errada se forem analisadas as razões 

da elaboração da norma, bem como os direitos assegurados ao nascituro no âmbito do 

Código Civil.  

Nesse contexto, os direitos extensivos aos nascituros decorrem da proteção dos 

direitos da personalidade, pois “[...] assegurar direitos desde o surgimento da vida é intra-

uterina pressupõe concluir pela proteção primordial do direito à vida do não nascido, já 

que este é pressuposto para existência e gozo dos demais direitos a serem usurfruídos 

[...].”107. E um desses direito é o direito à vida, considerado o mais relevante, que ainda 

será estudado aqui. Outrossim, diversos outros direitos foram contemplados na legislação 

infraconstitucional, os quais se passa a examinar. 

Uma das tutelas jurídica é a curatela, que, a seu turno, é concedida em face dos 

interditos, ausentes e nascituro. Com relação a este, o Código Civil de 2002 disciplinou 

em seu artigo 1.779108 proteção aos seus interesses, determinando a concessão de curatela 

ao ventre. Ante o enquadramento que o legislador realizou, subentende-se o nascituro 

como um absolutamente incapaz, e, consequentemente, como pessoa.  

Para Sérgio Abdalla Semião, a curatela ao nascituro não significa representação, 

mas apenas modo de cuidado, ou seja, de proteger o patrimônio, já que o nascituro não é 

considerado pessoa absolutamente ou relativamente incapaz. O Código Civil de 1916 

também manteve tal interpretação, ao estabelecer o curador nas ações de anulação de 

casamento, o qual não possuía vínculo representativo, mas tinha por função cuidar109.  

Portanto, o nascituro tem direitos protegidos e vigiados pelo curador.  

Outro direito estendido ao nascituro diz respeito à contingência de receber doação. 

Neste caso, o Código Civil/02, em seu artigo 542, determina que “[...] a doação feita ao 

nascituro valerá, sendo aceita pelo representante legal”. E, no caso, o nascituro tomará 

posse, indiretamente, dos bens doados, e diretamente a posse pertencerá aos seus pais ou 

representante legal.  

No caso de bem móvel, no qual sua transferência é feita pela tradição, ficará na 

posse dos pais até o nascimento com vida. Havendo falecimento do nascituro, a doação 

                                                 
106 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 204.  
107 PAMPLONA FILHO, Rodolfo; ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Tutela Jurídica do nascituro, Revista 

de Direito Privado, ano 8, n.30, p. 251- 264, abr-jun, 2007, p. 258.  
108 Dispõe o Art. 1.779. “Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não 

tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro”. 
109 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biordireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015,p. 63-68.  
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não se extinguirá, pois o bem doado já fora adquirido por ele, a ele sendo transmitidos 

todos os efeitos, como no caso da sucessão110. 

Para Silmara Chinelato, o referido artigo 542 é ilógico em relação ao artigo 2º do 

Código Civil de 2002, pois, se a personalidade começa com o nascimento, a doação seria 

mera expectativa e não direito, ou, então, o Código deveria assegurar a personalidade 

desde a concepção111.  A doação possibilita que o nascituro fique na posse do bem, por 

meio do seu representante, adquirindo também os frutos inerentes a ele, uma 

demonstração da efetiva opção pela doutrina concepcionista. 

O nascituro também tem direito a sucessão. Como a curatela, tal direito fora 

concedido desde Roma, possibilitando a sucessão por testamento, conforme o artigo 

1.798 do Código, que trata da legitimidade para suceder, incluindo as pessoas nascidas e 

já concebidas ao tempo da abertura da sucessão.  

Nessa linha, o artigo 1.799, inciso I admite que podem suceder no testamento os 

filhos não concebidos, desde que vivos no momento da abertura da sucessão112. É 

necessário, para adquirir por testamento, que o “[...] beneficiário seja nascido ou esteja 

ao menos concebido por ocasião do óbito do disponente [...]”.113 É preciso que o 

concebido esteja vivo quando da abertura da sucessão, pois se assim não estiver caducará 

a disposição.  

Os bens serão confiados ao curador nomeado pelo juiz, no caso de filho concebido, 

e, ao nascer com vida, os frutos e rendimentos serão deferidos após a morte do testador, 

conforme o que dispõe o artigo 1800, com seu caput e parágrafo 3º.  

Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, “[...] o nascituro pode ser nomeado 

herdeiro ou legatário. Mediante ficção, é tido como se já existisse [...]”.114 Acerta-se que 

a eficácia de vocação no direito sucessório depende do nascimento com via do nascituro, 

contudo, podem, com, efeito, ser indicados para receber deixa testamentária115. Tais 

direitos estão sob condição suspensiva, podendo nomear curador para resguardá-los.  

                                                 
110 MOREIRA, Márcio Martins. A teoria personalíssima do nascituro. São Paulo: Paulista,2003,p.49.  
111 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231.  
112 Neste caso, refere-se à prole eventual. “Não se trata mais de nascituro (conceptus), mas do nondum 

conceptus, ou seja, de indivíduo nem ainda concebido. Em tais casos, a transmissão hereditária é 

condicional, subordinando-se a aquisição da herança a evento futuro e incerto” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Direito Civil brasileiro: Direito das Sucessões. 3.ed.rev. São Paulo: Saraiva, 2009, p.53) 
113 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. v.6. 23.ed.São Paulo: Saraiva, 2009, p. 192.  
114 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: direito das sucessões. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983, p. 25.  
115 Ressalta ainda Carlos Roberto Gonçalves, que “Todavia, se porventura nascer morto o feto, não haverá 

aquisição de direitos, como se nunca tivesse existido. Com isso, nem recebe nem transmite direitos. Nesse 

caso, a herança ou quota hereditária será devolvida aos herdeiros legítimos do de cujus, ou ao substituto 
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Contudo, para alguns doutrinadores, como Silmara Chinelato, esses direitos estão 

sob condição resolutiva e não suspensiva, ou seja, o nascimento apenas é uma maneira de 

assentar os direitos patrimoniais na sucessão,116 já que os demais direitos já lhe pertencem 

incondicionalmente.  

No que diz respeito ao direito dos alimentos, pode ser encontrado nos artigos 1.694 

e 1696, dispondo acerca de quem tem obrigação de prestá-los, de uma maneira geral, pais, 

parentes, cônjuges, pedir uns aos outros e é reciproca entre pais e filhos, extensivos a 

todos os ascendentes. Quanto ao nascituro, a doutrina tem se posicionado favorável117, 

visto que ser considerado descendente é como já fosse nascido. 

 Se fosse para adotar o rigor da conceituação de personalidade civil, não seria 

possível o nascituro ser titular do direito aos alimentos. A legislação pátria, no entanto, 

possibilitou a mãe ser parte legítima para pleiteá-los, por meio de medidas cautelares, sob 

o fundamento da Lei 11.804/2008, a qual fixou alimentos gravídicos que perdurarão até 

o nascimento com vida da criança (artigo 6º), considerando o respeito à vida do feto e seu 

desenvolvimento.  

É necessária, contudo, uma prova pré-constituída, para concessão dos alimentos, já 

que são alimentos provisionais e não provisórios. Outro artigo que corrobora os alimentos 

como destinados ao nascituro é o art. 6º da Lei nº 11.804/2008, destacando sobre a 

conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, após o nascimento.  

Assim, leciona Almeida Júnior que “[...] os alimentos gravídicos são devidos ao 

nascituro, e não à mulher, que tem direito autônomo de pleiteá-los por direito próprio, ao 

que pese os argumentos de que a proteção é da atividade gestacional”118.   

                                                 
testamentário, se tiver sido indicado, retroagindo a devolução à data da abertura da sucessão” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: Direito das Sucessões. 3.ed.rev. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 52)  
116 CHINELATO, Silmara Juny de Abreu.. Estatuto Jurídico do Nascituro: O Direito brasileiro. In: 

DELAGADO, Mário Luis; ALVES, Jones Figueirêdo (coord). Questões controvertidas no novo Código 

Civil.v.6. p. 47-104, São Paulo: Método, 2007, p.53.  
117 Como favorável destaca Arnaldo Rizzado: “conduta de repouso absoluto imposto à mãe em muitos casos 

de gravidez de risco; os constantes exames médicos e medicamentos; o tipo de alimentação que deve seguir 

a gestante; a sua própria subsistência se for obrigada a se afastar do trabalho remunerado que exercia. O 

fundamento está na proteção da personalidade desde a concepção do ser humano” ( RIZZARDO, Arnaldo.  

Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 758.). Em oposição à concessão de alimentos 

ao nascituro, pode-se citar, Sérgio Gischkow Pereira, argumenta que: “De que adianta pôr a salvo os direitos 

do nascituro desde a concepção, se ele vier a morrer por falta de alimentos?” (PEREIRA, Sérgio Gischkow. 

Estudos de Direito de Família. 1 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 130.) 
118 ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de. Alimentos gravídicos. Revista IOB de Direito de Família, 

v.9, n.51, p. 30-44, dez-jan,2009, p. 36.   
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Há doutrinadores que opinam pela impossibilidade dos alimentos ao nascituro, 

como Yussef Said Cahali119, ao fundamentar-se na ideia de que o tal direito é da mulher 

para uma melhor gestação, não sendo o nascituro titular desse direito, que só terá após o 

nascimento com vida.  

Ante as argumentações opostas, cabe destacar o fato de que a fundamentação mais 

coerente é a defesa dos alimentos pertencerem ao nascituro e não à mãe, tendo em vista 

os alimentos serem personalíssimos, e, assim, de titularidade do nascituro, já que, se fosse 

da genitora sua titularidade não poderia ser cessada pelo parto, como compreende a 

primeira parte do artigo 6º da Lei nº 11.804/2008, ao fixar os alimentos gravídicos até o 

nascimento da criança.  

Outro direito extensivo ao nascituro diz respeito ao reconhecimento de paternidade. 

O artigo 1.609, parágrafo único, do Código Civil, deixa clara a possibilidade de 

reconhecimento de filhos antes do nascimento; além da presunção de paternidade, trazida 

pelo artigo 1.597, que possibilita o reconhecimento à paternidade do nascituro. 

Como maneira indireta, o Enunciado nº 127 do Conselho da Justiça Federal, da I 

Jornada de Direito Civil, traz seu fundamento no princípios da paternidade responsável e 

da dignidade da pessoa humana, para possibilitar a alteração do artigo 1.597, III, para 

constar “[...] havidos por fecundação artificial homóloga”120, tratando do direito do 

nascituro e adotando a teoria concepcionista.  

Em sentido adverso, considera que o direito ao reconhecimento é aplicado tanto ao 

pai como à mãe, por se tratar de direito personalíssimo, não sendo possível sua extensão 

a favor do nascituro, ou seja, a Lei não possibilita que o nascituro reclame reconhecimento 

de paternidade ou maternidade121.  

Os tribunais já reconhecem a legitimidade do nascituro como parte ativa numa ação 

de investigação de paternidade, representado pela mãe, com lastro no Código Civil (CC), 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal (CF), 

demonstrando que a ação personalíssima é para o nascituro e, assim, o considerando como 

pessoa, numa aceitação à doutrina concepcionista. 122 

                                                 
119 CAHALLI, Yussef Said. Dos Alimentos.6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 553. 
120 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Jornadas de direito civil I, III, IV e V : enunciados aprovados 

/ coordenador científico Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. – Brasília : Conselho da Justiça Federal, 

Centro de Estudos Judiciários, 2012, p.30.  
121 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biordireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015,p. 59.  
122 Como já determinou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar uma ação de investigação de 

paternidade, cujo polo ativo era o nascituro, veja-se: “Ação de Investigação de Paternidade de nascituro, 

ajuizada pela mãe, julgada extinta por ilegitimidade de parte. Possibilidade, no Direito Brasileiro, ante 
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Tema controvertido é a adoção do nascituro. Os que defendem esse posicionamento 

argumentam que, sendo silente o ECA sobre a possibilidade de adoção deste, deve 

prevalecer a regra geral do Código Civil, em que poderá ser adotado por escritura pública, 

reafirmando mais uma vez sua condição de pessoa123.  

Há quem sustente, ainda, ser viável a possibilidade de adoção, amparada no próprio 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), ao assinalar que o nascituro possa ser incluído 

no conceito de criança, merecendo proteção integral do Estatuto da Criança, e que, ante 

a omissão do Código Civil, poderá enquadrá-lo em seus direitos não taxativos124.  

Os que negam essa possibilidade, como Sérgio Abdalla Semão, ressaltam como 

argumento o fato de que o Código Civil de 1916, em seu artigo 372, trazia tal 

possibilidade, a qual, com o Código de 2002, foi retirada e restou omissa sobre o assunto. 

E, no caso do ECA, este também não dispôs sobre a matéria, determinando que, no caso 

de adoção, será precedida de estágio de convivência, o que tornaria inviável a adoção do 

nascituro125.  

Contudo, com a alteração em 2016 do artigo 13, parágrafo 1º da Lei nº 8.069, a 

ocorrência de adoção passou a ser possível, ao dispor que “As gestantes ou mães que 

manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude”. Extraindo do 

texto a palavra gestante, observa-se a possibilidade para o caso de adoção. Com efeito, a 

norma autorizadora para tal adoção seria o próprio ECA126, tratando o nascituro como se 

criança fosse, o que significa amparo na teoria concepcionista.  

                                                 
normas protetivas do interesse do nascituro (arts. 4º; 338 e 339; 458 e 462, c/c os arts. 384, V e 385, do 

Código Civil), de ser ajuizada a ação investigatória em seu nome, o que resta admitido pelo parágrafo único 

do art. 26 do ECA, ao permitir, como o antigo parágrafo do art. 357 do Código Civil, seu reconhecimento, 

sem distinção quanto à forma. Este consiste ainda, pelo art. 27 do ECA, em direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível. Tutela do direito à vida na Constituição (arts. 5º e 227). Nascimento da criança 

após a sentença. Recurso provido para ter o feito seguimento, figurando ela, representada pela mãe, no pólo 

ativo. Remessa de peças à Corregedoria-Geral de Justiça por descumprimento do art. 2º da Lei nº 8.560/92”. 

(RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) – AC 1.187/1999 – (Ac. 25061999) – 7ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Roldão F. Gomes – J. 25.05.1999) 
123 MOREIRA, Márcio Martins. A teoria personalíssima do nascituro. São Paulo: Paulista,2003, p.51.  
124 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.222-225.  
125 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015,p. 62.  
126 Em decisão do Superior Tribunal de Justiça compreendeu que o ECA, ao mencionar a palavra filho, 

estar-se-ia tratando sobre o nascituro também, veja-se “Estatuto da criança e do adolescente. crime de 

promessa de entrega de filho mediante paga ou recompensa. o vocábulo "filho", empregado no tipo penal 

do art. 238 da lei 8.069/90, abrange tanto os nascidos como os nascituros. Todavia, a proposta genérica, 

sem endereço certo, sem vínculo de qualquer natureza entre a promitente e terceira pessoa que se 

proponha a realizar a condição, e ato unilateral imperfeito, sem maiores consequências, que não preenche 

os elementos essenciais do tipo em exame. recurso especial não conhecido”. (BRASIL. Superior Tribunal 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10583813/artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Em relação à responsabilidade civil, deve-se perquirir se, ao lesionar direitos do 

nascituro, ele faz jus à pretensão de reparação moral. Argumenta Silmara Chinelato que, 

mesmo para aqueles que não admitem personalidade ao nascituro, seria possível a 

indenização pela morte do nascituro aos pais que sofreram com o dano, pois se reconhece 

a natureza jurídica do nascituro como pessoa e, consequentemente, sua personalidade 

jurídica.  Além do mais, ante as indenizações imateriais, seria ilógico não conceder ao 

nascituro respectivo direito, sendo amparado pelo direito de nascer127.  

Já quem diverge, como Carlos Roberto Gonçalves, defende o argumento de que só 

é possível medida acautelatória quando houver direitos de personalidade, pois os direitos 

patrimoniais estão sob condição suspensiva, e, como as ações de reparação moral são 

patrimoniais, seu ajuizamento só seria possível após o nascimento com vida128.  

Há, entretanto, decisões dos tribunais pátrios, corroborando a possiblidade de dano 

moral ao nascituro, ao reconhecer que este tem direito de personalidade e por isso pode 

sofrer lesão em tal direito. É, consequentemente, sujeito de direito, sob o manto da teoria 

concepcionista. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso de perda 

do pai do nascituro129.  

Apesar do reconhecimento do STJ das indenizações em face ao nascituro, a Corte 

ponderou que não serão todos os casos em que se fará jus aos danos, pois só aqueles que 

causam consequências à saúde do nascituro ou prejuízo ao convívio dos pais130.  

                                                 
de Justiça. REsp 48119 RS 1994/0014018-5, Ministro Assis Toledo, 5ª Turma, Julgamento 20 de Março 

de 1995, DJ 17.04.1995. Disponível em: http://www.stj.jus.br) 
127 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.306-310. 
128 GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso de Direito Civil. v.4. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.366. 

129 Ementa da decisão: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NASCITURO. PERDA DO PAI. 1.- Não há falar 

em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que apreciou todas as questões que lhe foram 

submetidas de forma fundamentada, ainda que de modo contrário aos interesses da Recorrente. 2.- "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 " (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 

399.028/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 15.4.2002. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br). 
130 Nesse mesmo sentido, continua o STJ: “recursos especiais - ação de indenização por danos morais, 

decorrentes de exame médico, cujo resultado indicou, erroneamente, ser o feto portador de "síndrome de 

down" - transação celebrada entre um dos devedores solidários e os demandantes - instâncias ordinárias 

que condenaram o codevedor solidário ao pagamento de indenização aos pais, excluída a hipótese de 

reparação à filha, então nascituro à época dos fatos.[...] 3.1 Em que pese entender o STJ "que o nascituro 

também tem direito a indenização por danos morais" (Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

DJ de 02/03/2010), não são todas as situações jurídicas a que submetidas o concebido que ensejarão o dever 

de reparação, senão aquelas das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou suprimam-

no do convívio de seus pais ante a morte destes. Precedentes”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça 

REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 

28/08/2013. Disponível em: http://www.stj.jus.br). Nessa esteira, a título de informação, destaca-se que se 

encontra pendente de discussão na esfera civil europeia o caso de uma criança de sete anos, representada 

pelo Conselho Tutelar, a qual nasceu com síndrome alcoólica fetal, em decorrência do consumo de álcool 
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Assim, é possível a reparação imaterial pleiteada pelo nascituro, nos casos de lesão 

aos direitos de personalidade, por ser este inerente ao “ser”, sem se submeter a qualquer 

condição. Busca-se preservar os direitos personalíssimos e restaurá-los em caso de 

agressão131, decorrente da premissa de que estes direitos não começam com o nascimento, 

e o nascituro tem direito à reparação pelos danos causados à integridade física, à imagem 

e à honra, e qualquer outro, pois transcendem o ordenamento jurídico positivo132.  Desse 

modo, são direitos mínimos à personalidade humana e por isso essenciais, concomitantes 

à existência da própria pessoa, considerando o nascituro detentor desses direitos, e, em 

sequência, tem personalidade jurídica, sendo atribuída a condição de pessoa.  

Ante a análise sistemática do Código Civil, é possível afirmar, preliminarmente, 

que se está diante do reconhecimento do nascituro como pessoa, bem como da adoção 

muito mais da teoria concepcionista, do que mesmo da teoria natalista. Além dos direitos 

assegurados pelo Código Civil pátrio ao nascituro, será analisado quanto a sua proteção 

no âmbito dos tratados e convenções internacionais e sua influência no sistema brasileiro.     

 

2.5 Tratados e Convenções Internacionais 

O nascituro é referido não só pelo Código Civil, como também por diversos tratados 

internacionais, que têm como escopo a proteção do direito à vida e outros direitos. 

Inicialmente, tratados devem ser compreendidos como “[...] acordos escritos, firmados 

por Estados e organizações internacionais dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 

Direito Internacional Público, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a 

temas de interesse comum”133.  

Os tratados incorporados no sistema brasileiro possuem consequências jurídicas 

distintas, a depender do seu fundamento de validade. Os dedicados acerca de matérias 

diversas dos Direitos Humanos, ao serem recepcionados, adquirem status de lei ordinária, 

                                                 
excessivo pela gestante. A filha ajuizou indenização em face da mãe, a qual obteve êxito na primeira 

instância, porém no Tribunal de segunda instância tal pleito fora negado por não entender o feto como 

indivíduo. Contudo, o caso deve chegar à Suprema Corte do Reino Unido e à Corte Europeia de Direitos 

Humanos. (PINHEIRO, Aline. Corte inglesa julga se é crime beber durante a gravidez. Consultor Jurídico. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-mar-05/justica-inglaterra-decidir-beber-durante-gravidez-

crime. Acesso em: 09 março. 2018 )  
131 Leciona Carlos Alberto Bittar, que “[...] direitos que existem antes e independem do Direito positivo, 

como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas manifestações. Quando ganham a 

Constituição, passando para a categoria de liberdades públicas, recebem todo o sistema de proteção 

própria.”(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . Rio de Janeiro: Forense, 1989, p.7-8.   
132 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.11.  
133 PORTELA, Paulo, Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 2.ed.rev.ampl. 

Salvador: Juspodivm, 2010, p. 83. 
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enquanto os que versam sobre Direitos Humanos, sua natureza ainda é discutida, na 

doutrina como na jurisprudência.  

Isto porque, alguns doutrinadores, como Antônio Augusto Cançado Trindade, 

reconhecem que os tratados de Direitos Humanos e incorporados no Brasil possuem 

hierarquia constitucional diante do artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal, pois ele 

destaca que não cabe mais o debate da primazia do direito internacional ou direito interno, 

e, sim, “[...] a primazia é, no presente domínio, da norma que melhor proteja, em cada 

caso, os direitos consagrados da pessoa humana, seja ela norma de direito internacional 

ou de direito interno”.134  Há na doutrina quem sustente tratar-se de norma 

supraconstitucional, em virtude do ampliamento da proteção dos direitos humanos, como 

característica de normas impositivas internacionais135.   

Mesmo ante a inserção do § 3º no artigo 5º da Constituição Federal (CF), pela 

Emenda Constitucional nº 45/04, ressaltando que os tratados e convenções de direitos 

humanos aprovados pela Casa do Congresso Nacional, por dois turnos e três quintos dos 

votos dos membros, serão assemelhados às emendas constitucionais, a doutrina continuou 

em debate sobre a hierarquia da norma. 

Cita-se Flávia Piovesan, ao argumentar que, independentemente da norma do 

parágrafo 3º, que cuida sobre o rito de incorporação, os tratados de direitos humanos já 

possuem status constitucional, pois a norma apenas enfatizou a formalidade 

constitucional136.   

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto, decidindo que as 

normas de tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo quorum do §3, 

                                                 
134 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção dos direitos humanos nos planos nacional e 

internacional: perspectivas brasileiras. Brasília: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1992, 

p.317-318.  
135 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle Jurisdicional da convencionalidade das Leis. 

3.ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.39.  
136 Destaca-se: “[...] todos os tratados internacionais de direitos humanos são materialmente constitucionais, 

por força do §2º do artigo 5º. Para além de serem materialmente constitucionais, poderão, a partir do § 3º 

do mesmo dispositivo, acrescer a qualidade de formalmente constitucionais, equiparando-se às emendas à 

Constituição, no âmbito formal”. (PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e direito humanos. In: 

TAVARES, André Ramos, et al (coord).  Reforma do judiciário analisada comentada. São Paulo: 

Método, 2005, p. 72. No mesmo sentido, afirma Valério Mazzuoli “Em ambos os casos (ratificação anterior 

ou posterior à EC 45) o tratado terá status de norma constitucional por integrar o núcleo material do bloco 

de constitucionalidade [...] O tratado ratificado após a EC 45 não perde o status de norma materialmente 

constitucional que ele já tem em virtude do art. 5º, §2º, da Constituição. Apenas o que poderá ocorrer é ser 

ele aprovado com o quorum qualificado do art. 5º, §3º, e, a partir dessa aprovação, integrar formalmente o 

texto constitucional brasileiro (caso em que será, para além de materialmente constitucional, também 

formalmente constitucional)”. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: 

Método, 2014. p.198). 
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art.5º da CF, terá status de norma constitucional (emenda constitucional); entrementes, já 

os restantes possuem hierarquia supralegal137.  

Sendo assim, o ordenamento brasileiro interage com o sistema internacional, que 

visa a proteger a pessoa humana e, assim, a aplicação da norma do Código Civil deve ser 

interpretada em conjunto com os tratados internacionais, que por, não raras vezes, poderá 

prevalecer em face da norma pátria, em razão do seu enquadramento por via de 

incorporação, ou por ser mais favorável. Por isso a importância de se saber como o 

nascituro é compreendido nos tratados e convenções internacionais. 

Um dos tratados internacionais de Direitos Humanos é o Pacto São José da Costa 

Rica, assinado em 22 de novembro de 1969, chamado de Convenção Americana de 

Direitos Humanos e reconhecido pelo Brasil, sob o Decreto n° 678, de 06 de novembro 

de 1992.  

Expressa, no artigo 3º, que toda pessoa tem personalidade jurídica138; não trazendo 

condicionante. E, para complementá-lo, destacou no artigo 4º sobre direito à vida, 

concedendo a proteção legal a todas as pessoas, e, de maneira geral, desde o momento da 

concepção, não podendo ser submetido a privações. Percebe-se que o Pacto considera o 

nascituro como pessoa, pois afirma que toda pessoa tem direito à vida, a qual deve ser 

garantida desde a concepção, consequentemente, estenderia a personalidade civil ao 

nascituro, adotando, assim, a teoria concepcionista.   

Na intelecção de Márcio Martins Moreira, o artigo 2º do Código Civil estaria em 

conflito com o artigo 4º do Pacto São José da Costa Rica, e que este teria derrogado aquele, 

no que se refere ao início da personalidade civil. Além do mais, estar-se-ia enfatizando o 

princípio da isonomia, o qual se encontra também na Constituição Federal, equiparando os 

nascidos aos concebidos139.  

Quanto ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que entrou em vigor 

no Brasil em 1992, faz parte da Carta Internacional dos Direitos do Homem, estabelecendo 

que todos os membros da família possuem dignidade e que o direito à vida é inerente à 

                                                 
137 No julgamento do RE nº 466.343, prevaleceu a tese do Gilmar Mendes, veja-se: pois o caráter especial 

desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento 

jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal 

dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a 

legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação.( 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 466.343-1, Relator: min. Cezar Peluso. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf. Acesso em: 05 Fevereiro 2018.  
138 Destaca art. 3º “Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”. Convenção 

Americana de direitos humanos. On line Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 05 fevereiro 2018.  
139 MOREIRA, Márcio Martins. A teoria personalíssima do nascituro. São Paulo: Paulista,2003,p.37.  

http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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pessoa humana (art. 6º) e não poderá ocorrer privação de tal direito140.  Reconhece, ainda, 

em seu artigo 4º, que o direito à vida não poderá ser objeto de qualquer espécie de suspensão 

ou restrição, o reconhecendo, pela ausência de limitação, em todo ciclo da vida humana, por 

ser um direito intrínseco ao ser humano, apesar de não estar expressa a palavra nascituro.  

Cabe destacar, mesmo o Brasil não fazendo parte, as Recomendações do Conselho da 

Europa (números 934/82, 1.046/86 e 1.100/89), normas importantes para o auxílio das 

interpretações das normas pátrias, pois protege os direitos do nascituro, ao mencionarem, 

em suas resoluções, o amparo da pessoa humana desde a concepção.  

Como informação, destaca-se interessante caso julgado no Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH), o qual demonstra os questionamentos acerca dos direitos do 

nascituro na Europa. Corresponde ao fato Vo v. France, em que a Sra. Thi-Nho Vo, ajuizou 

uma ação em face da Rúplica Francesa por violação ao artigo 2ª da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos (CEDH), ao destacar a proteção do direito à vida a qualquer pessoa, 

diante da conduta de um médico responsável pela morte do filho no útero e que não foi 

classificada como homicídio involuntário141.  

O caso retrata que a grávida de seis meses procurou o hospital para exames; no 

mesmo dia e sala se encontra uma mulher com nome parecido com o seu, a Sra. Thi Thanh 

Van Vo, que estava presente para retirada de contraceptivo. Ao chamar pelo nome da 

paciente, apenas mencionou “Vo”, a qual ambas possuem. A Sra. Thi-Nho Vo entrou na 

sala do médico, este percebeu que a mesma não falava francês; consultou apenas a ficha 

técnica e fez o procedimento de retirada do contraceptivo, o que ocasionou o rompimento 

do saco amniótico e posterior perda do filho142.   

Diante do fato, a Sra Thi-Nho Vo ajuizou ação contra o médico, sob alegação de 

danos não intencionais, bem como homicídio involuntário do seu filho. O Tribunal 

anistiou o médico pelo crime de ofensa involuntária, sob um intenso debate de se saber 

se embrião era pessoa, em razão da falta de definição legal, e entendeu sobre a 

inviabilidade do embrião, visto que só o considerava a partir do 6º mês, o que ocasionou 

a absolvição do médico143.  

                                                 
140 Dispõe o artigo 6º do Decreto no 592, de 6 de julho de 1992 “O direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. 
141 Vo c/ França, Decisão do T.E.D.H. de 8 de Julho de 2004, Queixa nº 53924/00 [em linha]. Disponível 

em:< http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html> Aceso em 06 Fevereiro 2018. 
142 Vo c/ França, Decisão do T.E.D.H. de 8 de Julho de 2004, Queixa nº 53924/00 [em linha]. Disponível 

em:< http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html> Aceso em 06 Fevereiro 2018. 
143 Vo c/ França, Decisão do T.E.D.H. de 8 de Julho de 2004, Queixa nº 53924/00 [em linha]. Disponível 

em:< http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html> Aceso em 06 Fevereiro 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html
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A paciente recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça de França, o qual considerou 

que embrião não tem direito a proteção da Lei. Foi assim que recorreu ao TEDH, na 

recusa da administração francesa reconhecer a morte do filho; contudo, o mesmo ressaltou 

que o artigo 2º C.E.D.H se aplica ao caso, mas não houve violação e que não se fazia 

necessária uma resposta sobre se o embrião era pessoa ou não; e concluiu que não houve 

nenhuma falha do Estado144.  

Observa-se que o Tribunal (TEDH) ficou silente quanto ao debate sobre a extensão 

do conceito de pessoa ao embrião, e ao mesmo tempo considerou à aplicação do artigo 

2º, que protege o direito à vida a qualquer pessoa, ressaltando como as resoluções são 

incontroversas diante do arcabouço jurídico e desenvolvimento científico.  

Outro Tratado ou Convenção bastante utilizado pelo Brasil é a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro 1990, o qual trouxe em seu 

artigo 1º que criança corresponde todo ser humano inferior a 18 anos, não impondo 

qualquer restrição, o que leva a compreender a inserção do nascituro no conceito de 

criança.  

Além disso, ressaltou em seu artigo 6º que “Todas as crianças têm o direito inerente 

à vida, e o Estado tem obrigação de assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da 

criança”, demonstrando que colocou no mesmo artigo o respeito à vida e o 

desenvolvimento da criança, podendo concluir pela proteção desde a concepção. Além da 

disposição do próprio preâmbulo, ao constar que a criança “[...] tem necessidade de uma 

protecção e cuidados especiais, nomeadamente de protecção jurídica adequada, tanto 

antes como depois do nascimento”, o artigo 2º determina que os Estados- parte devem 

garantir o desenvolvimento da criança, ratificando o conceito de criança para antes do 

nascimento, considerando, assim, o nascituro como tal, numa interpretação extensiva145.  

Conclui-se, pois, o quanto os tratados internacionais vêm reconhecendo, não só os 

direitos do nascituro, mas também sua natureza como pessoa, e, consequentemente, o seu 

início da personalidade desde a concepção, excluindo mais a doutrina natalista e adotando a 

teoria concepcionista, diferentemente da visão que possuem sobre a legislação civil de 2002, 

que, mesmo diante de todos os direitos reconhecidos ao nascituro, não o considera como 

                                                 
144 Vo c/ França, Decisão do T.E.D.H. de 8 de Julho de 2004, Queixa nº 53924/00 [em linha]. Disponível 

em:< http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html> Aceso em 06 Fevereiro 2018. 
145 Destaca, ainda, Silmara Chinelato que, nos diversos congressos de que ela participou, discutiam a 

respeito do nascituro e propuseram que ele sempre fosse motivo de debate nas convenções internacionais 

de Direitos Humanos (ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 

2000, p.274).  

http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/326.html
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pessoa, e, assim sendo, não atribui personalidade civil, o qual deverá ser superada, ao 

considerar o ordenamento pátrio em interpretação sistemática com os tratados e convenções 

internacionais, causando efeitos não só na seara civil, como, também, nos outros ramos do 

Direito, como será visto na sequência deste trabalho.  
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3 PERSONALIDADE JURÍDICA E DIREITO À VIDA DO NASCITURO 

Falar sobre personalidade jurídica é associá-la ao direito à vida e, consequentemente, 

aos direitos de personalidade, já que estão umbilicalmente relacionados, visto que não há 

como separar o direito à existência da personalidade, a qual é inerente ao próprio ser 

humano, e, assim, a própria efetivação da dignidade. Daí que se pode abstrair que, tanto o 

Código Civil como a Constituição Federal, ressaltaram essa relação e demonstraram a 

necessidade de ser entendido o nascituro com personalidade jurídica, pois onde há vida há 

personalidade.  

É esse aspecto que enseja uma reflexão sobre o direito à vida na Constituição Federal 

e no Código Civil, tecendo alguns pontos sobre a dignidade humana e a relação da 

supremacia da Constituição, num viés personalista, com o instituto da doutrina civilista, bem 

como dos direitos do nascituro, enfatizando a importância da sua personalidade jurídica para 

o ordenamento jurídico.  

 

3.1 Breves considerações acerca da dignidade humana 

È necessário proceder um breve estudo do que vem a ser o princípio da dignidade 

humana, que está tão imbricado com o direito à vida. Antes de ser disposta na 

Constituição, sua construção foi dada ao longo da história e teve suas primeiras ideias 

com os prenúncios da igreja, o qual se baseava no reconhecimento do homem à imagem 

e semelhança de Deus, sendo assim, valorizado como tal.  

Essa ideia de valorização do homem, no entanto, bem como de igualdade, aplicada 

pelo cristianismo, não fora reconhecida de imediato, e, sim, paulatinamente, pelo sistema 

jurídico, possuindo como primeiro indicador, a declaração dos direitos, que surgiu para 

resguardar os cidadãos do arbítrio do Estado, baseado na liberdade e individualidade. Foi, 

porém, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que houve uma elevação da 

dignidade, ao disciplinar em seu primeiro artigo, aplicando a todas as pessoas, o qual não 

só o Estado deve garantir, como, também, todos os cidadãos. Esse reconhecimento foi 

dado pós- Segunda Guerra, em decorrência das atrocidades cometidas naquele período146.   

Foi este documento que possibilitou maior liberdade a pessoa, ao garantir diversos 

direitos, como individuais, e, também, limites ao poder público, atribuindo papeis para as 

                                                 
146 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade humana no Direito Constitucional Contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 3.reimp , 2014, 

p. 13-18.  
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diversas esferas, sobrelevando a dignidade humana no debate da comunidade política e 

social, destacando nos direitos internacionais. 

Os sistemas jurídicos constitucionais, após o século XX, passaram a reconhecer a 

valorização humana, baseada no núcleo do bem comum. Destaca-se o sistema brasileiro, 

que reconheceu o princípio da dignidade humana como fundamento de todo o ordenamento, 

guardando relação com o direito à vida.  

Assevera Maria Celina Bodin de Moraes que, a expressão dignidade humana possui 

um conceito polissêmico, e que não cabe ao ordenamento jurídico determinar o seu 

conteúdo, mas dispor de sua tutela, além do que, antes de sua incorporação nas 

constituições era necessário reconhecer o ser humano como “[...] sujeito de direitos, e, 

assim, detentor de uma dignidade própria, cuja base (lógica) é o universal direito da 

pessoa humana a ter direitos”147.  

Com o reconhecimento da dignidade humana como princípio constitucional, é que 

passou a ser aplicado aos casos concretos, tanto na seara pública como na área privada, 

demonstrando a importância e amplitude de sua expressão para englobar essas diversas 

relações, considerando a pessoa na sua dimensão existencial e não somente patrimonial. 

Preceitua Ingo Sarlet que a dignidade é qualidade inerente a qualquer ser humano, e 

singular a cada ser “[...] que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa [...]”148. 

A dignidade da pessoa humana, como destaca Antonio Junqueira de Azevedo, 

possui duas dimensões, uma que corresponde ao homem numa dimensão do homem como 

razão e vontade, vinculada à autonomia individual, chamada de concepção insular; e outra 

que se vincula à capacidade do homem de se relacionar e reconhecer no outro o ser igual, 

chama-se de concepção de uma nova ética, ética da vida e do amor. Evidencia o autor que 

a primeira concepção é insuficiente, pois se fundamenta numa autonomia que, muitas 

vezes, não pode ser absoluta, correspondendo apenas como qualidade de vida.149 

Ele ainda destaca que “O princípio jurídico da dignidade fundamenta-se na pessoa 

humana e a pessoa humana pressupõe, antes de mais nada, um a condição objetiva, a vida. 

                                                 
147MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p.82.  
148 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2007, p.62. 
149 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista 

USP, São Paulo, v. 97, p. 107-125, jan. 2002, p. 108-114.  
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A dignidade impõe, portanto, um primeiro dever, um dever básico, o de reconhecer a 

intangibilidade da vida humana”150. É nesse espectro que considera o princípio da 

dignidade absoluto, podendo apenas sofrer modulações diante de outro princípio da 

dignidade, no caso concreto. 

Considerar a dignidade humana absoluta, como precedência sobre outras normas, é 

considerar não aplicável o princípio da proporcionalidade, ou seja o balanceamento, 

sendo impossível ocorrer qualquer intervenção, diferentemente de considera-la relativa, 

pois neste caso pressupõe a própria proporcionalidade, e isso será reconhecido ao 

entender como princípio e regra. Por ter um caráter bidimensional, contudo, poderá atuar 

um momento como absoluto, outro como relativo, “[...] a depender da dimensão de 

atuação da dignidade humana que esteja sendo atingida no caso concreto”151.    

Assim, a dignidade humana possibilitou nova compreensão do Direito, não que isso 

não fosse possível, mas ressaltou, ou “descobriu”, o valor do homem, o que repercutiu 

em todos os ramos do Direito, pois, ao ser considerada a dignidade da pessoa humana 

como direito fundamental, a legislação se dedicou às questões mais humanas, 

desencadeando no Direito Civil a proteção dos direitos da personalidade, estes essenciais 

à pessoa.  

Nesse viés, cabe abordar a relação da dignidade com o direito à vida na Constituição 

Federal e no Código Civil.  

 

3.2 Direito à vida à luz da Constituição Federal 

Os bens jurídicos possuem como pilar o direito à vida, sendo resguardados pela 

Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 5º, ao mencionar a inviolabilidade do 

direito à vida, dentre os direitos e garantias fundamentais, sem, no entanto, esclarecer, ou 

delimitar, o início dessa proteção, mas o inserindo como reflexo da dignidade da pessoa 

humana. Outro ponto onde se destaca o direito à vida na Constituição, além do caput do 

artigo 5º é o inciso XXXVIII, alínea d, que ratifica sua proteção, ao designar que compete 

ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.   

                                                 
150 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista 

USP, São Paulo, v. 97, p. 107-125, jan. 2002, p.116. 
151 BAEZ, Narciso Leandro Xavier. A morfologia dos direitos fundamentais e os problemas metodológicos 

da concepção de dignidade humana em Robert Alexy. In: ALEXY, Robert; BAEZ, Narciso Leandro 

Xavier; SILVA, Rogério Luiz Nery da (orgs). Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo 

inclusivo. Florianópolis: Qualis, 2015, p. 48.   



49 

 

Referido direito só teve sua proteção formal reconhecida pelo Estado ao longo dos 

anos, em razão da II Guerra Mundial, pois, até o momento, era apenas inerente à pessoa, 

assim como diversos outros direitos individuais.  Apesar da vedação à pena de morte, sendo 

exceção nos casos de guerra externa, o direito à vida foi disciplinado, pela primeira vez, na 

Constituição Federal de 1946, mas se referindo apenas à vida, diferentemente da 

Constituição de 1988, que fez alusão ao direito à vida152.  

Esse é o direito considerado o mais fundamental do ordenamento jurídico e deve ser 

resguardado em suas duas acepções, a primeira das quais diz respeito ao direito de 

existência; ao passo que a segunda corresponde à vida na sua dimensão de qualidade/ 

subsistência153.  Deve, então, considerar o direito à vida como o de não ser morto, ou de 

viver na sua inteira dignidade.  Destaca Ingo Sarlet que a vida corresponde a uma condição 

de existência (fisiológica), sob critério subjetivo, no qual é considerado vida todo ser com 

carga genética, não confundindo com a perspectiva objetiva de dignidade, pois “[...] são 

grandezas (valores, princípios, direitos) que não podem ser hierarquizados em abstrato, 

respeitando-se, ademais, a sua pelo menos parcial autonomia no que diz com seus 

respectivos âmbitos de proteção”154.   

Segundo Norberto Bobbio, os direitos do homem devem ser resguardados, por se 

encontrarem interligados com a democracia e a paz. Assim, sem direitos, não há democracia, 

e sem esta não existe resolução de conflitos, sendo necessário o reconhecimento de tais 

direitos pelo ordenamento, e o primeiro deles é o direito à vida. Continua acentuando que 

“Hoje, as ameaças à vida, à liberdade e à segurança podem vir do poder sempre maior que 

as conquista da ciência das aplicações dela derivadas dão a quem está em condições de usá-

las”155, e isso decorre da nova geração, na chamada sociedade pós-moderna. 

Inserem-se nos direitos de primeira geração, os quais são considerados como direitos 

fundamentais156. É fundamental por ser havido esse direito como imanente à condição 

                                                 
152 SARLET, Ingo Wolfgang. O Supremo Tribunal Federal e o direito à vida- comentários à decisão na 

ADPF nº 54 sobre a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal. Direito.UnB, julho – dezembro, 

2014, pgs. 184 – 201 v. 01, n.02, p. 187.  
153 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. v. 1, Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1997, p.183.  
154 SARLET, Ingo Wolfgang. O Supremo Tribunal Federal e o direito à vida- comentários à decisão na 

ADPF nº 54 sobre a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal. Direito.UnB, julho – dezembro, 

2014, pgs. 184 – 201 v. 01, n.02, p. 189.  
155 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 10.reimp.Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 207. 
156 Faz-se necessário fazer um adendo quanto à diferença de direitos fundamentais e direitos de 

personalidade. Observa Maurício Mazur, que os direitos de personalidade se inserem no Direito Privado, 

enquanto aqueles no Direito Público, sendo o critério de distinção a posição dos sujeitos. Ressalta, ainda, 

que não se pode considerar o Direito Privado como direito dos individualistas, e nem o Direito público, 
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humana, ou seja, qualquer “homem” tem, e independe de aquisição, consoante afirma A. de 

Sampaio Dória, “[...] é o direito inerente à personalidade humana, é a ausência de 

constrangimento para tôda actividade sem a qual não se conserve, nem se aperfeiçoe o 

homem”157.   

Evidencia Canotilho que nem todos os direitos fundamentais são direitos de 

personalidade, pois os direitos políticos e os direitos a prestação estariam alheios aos direitos 

de personalidade, nos quais estão inclusos os direitos sobre a pessoa, direitos de estado, os 

direitos da personalidade158.  

Com efeito, o direito à vida compreende todo e qualquer ser, sem estar 

condicionado a graduações de suas fases, atrelado ao princípio básico da dignidade da 

pessoa humana, bem como da igualdade, não podendo ser suprimido por “[...] fatores 

acidentais da própria vida e do seu desenvolvimento”159. Em análise das dimensões 

negativa e positiva, tem-se, na dimensão negativa, que os poderes públicos e as pessoas 

devem se abster de praticar qualquer ato atentatório a referido direito; e positiva - nesta 

proteger o direito à vida, utilizando-se de meios para impedir atos atentatórios e normas 

para disciplinar determinadas condutas.   

Assim, tal direito resulta por pertencer à categoria da espécie humana, não apenas 

a um tipo de propriedade/ característica humana, o que resulta na influência nos demais 

direitos, como direito à integridade física, e relação com alguns temas que envolvem a 

discussão acerca do início do direito à vida, como os casos de aborto e reprodução 

humana.  

Na Constituição de 1988, como expõe José Afonso da Silva, ocorreram três momentos 

sobre a inserção do direito à vida. O primeiro pretendeu inserir o direito à vida desde a 

concepção, inviabilizando, assim, o aborto. Já no segundo momento considerava a condição 

de sujeito só após o nascimento com vida. Por último, defendia a omissão da Constituição 

sob esse aspecto, prevalecendo, em parte, tal critério160.   

                                                 
como força de superioridade, sendo ambos complementares, com fundamento na unidade do ordenamento 

jurídico. (MAZUR, Maurício. A dicotomia entre os direitos de personalidade e os direitos fundamentais. 

In: MIRANDA, JORGE; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (orgs). Direitos 

da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 27-28.  
157 DÓRIA, A. de Sampaio. Direito Constitucional: curso e comentários à Constituição. 3.ed. II tomo. São 

Paulo: Campanhia Editora Nacional, 1953, p. 252. 
158 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7.ed. 11.reimp. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 396.  
159 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

10.ed.rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 258.  
160 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 40.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 205.  
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Verifica-se que o direito à vida fora tratado como valor, sendo resguardado pela 

Constituição com o enfoque no direito de existência dos seres, mas não incluiu qualquer 

“[...] dispositivo geral para a tutela jurídica à vida do nascituro”, deixando a cargo das leis 

infraconstitucionais essa tarefa161.  

Em virtude da omissão do Texto Constitucional, alguns doutrinadores entendem, 

como Sérgio Abdalla Semião, que não houve uma extensão do direito à vida ao nascituro, 

ao argumentar que, ao trazer das bases do artigo 5º a garantia aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, estar-se-ia excluindo o nascituro desse 

critério, por não ser este considerado, ainda, brasileiro162.  Nesse mesmo viés, anota Ernesto 

Lippmann que a Constituição não estendeu o direito à vida ao nascituro, mas ele apenas só 

será protegido após o nascimento com vida163.  

Nesse sentido, Jürgens Habermas exprime que a criança só se torna pessoa desde do 

rompimento do ventre materno, já que o ser ainda não se encontra socializado, o que pode 

ser considerado após o nascimento, além do que  

[...] Ninguém duvida do valor intrínseco da vida humana antes do nascimento-

quer chamemos simplesmente de “sagrada”, quer recusemos tal “sacralização” 

daquilo que constitui um fim em si mesmo. No entanto, a substância normativa 

da necessidade de proteger a vida humana pré-pessoal não encontra expressão 

racionalmente aceitável para todos os cidadãos nem na linguagem objetivamente 

do empirismo, nem na da religião
164

.  

 

Deve-se referir, contudo, outros pontos da Constituição Federal que deixam aparente 

a defesa do direito à vida ao nascituro, como o artigo 7º, inciso XVIII, ao dispor acerca da 

licença à gestante165 pelo período de cento e vinte dias, além do artigo 39, parágrafo 3º 

(estendido aos servidores públicos). Ao garantir referido direito, a Constituição optou, de 

                                                 
161 CHAVES, Benedita Inêz Lopes. A tutela jurídica do nascituro. São Paulo: LTr, 2000, p. 49. 
162 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p.89.  
163 LIPPMANN, Ernesto. Os direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988: com anotações e 

jurisprudência dos tribunais. São Paulo: LTr. 1999, p. 57. 
164 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução: 

Karina Jannini, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 46. Destaca, ainda, Hannah Arendt, que a condição 

humana se encontra alicerçada na pluralidade, ou seja, sua existência perpassa pela interação com os outros, 

mas “[...] as condições de existência humana –a própria vida, a natalidade e a mortalidade, a mundanidade, a 

pluralidade e o planeta Terra-jamais podem explicar o que somos, pela simples razão de que jamais nos 

condicionam de modo absoluta” (ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo. 10.ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 19).  
165 Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que privar o adolescente abaixo de 16 anos à filiação ao RGPS, 

o qual exerceu atividade rural, caracteriza “[...] desamparo não só a adolescente, mas também o nascituro, 

que seria privado não apenas da proteção social, como do convívio familiar, já que sua mãe teria de voltar 

ao exercício profissional após seu nascimento”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 

1559760/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia. Acesso em 22 de junho 2018).  
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maneira primordial, pela proteção do nascituro e recém-nascido, e, posteriormente, da 

gestante. Ao lado dessas disposições, deve-se ressaltar a proteção à família, à maternidade e 

infância, como consta no artigo 203, inciso I e II da Constituição Federal.   

Cabe consignar, ainda, sobre o dispositivo da ADCT, artigo 10, II, b, que assegura 

estabilidade de empregada gestante, desde o conhecimento da gravidez até cinco meses após 

o parto. Nesse sentido, a fim de conferir efetividade à proteção ao nascituro e recém-nascido, 

o próprio Supremo Tribunal Federal, no RE 634093 AgR, reconheceu que referidos artigos 

são condições de proteção para o nascituro e a gestante166. 

Assim, mesmo que a Constituição não tenha expressado a condição de nascituro, não 

se pode afirmar que houve uma preterição quanto a este, haja vista que pode ser interpretado 

dos dispositivos citados que, há um direito fundamental reconhecido ao feto, pois desde esse 

momento já começa a formação da vida.    

O nascituro não terá menos vida do que o recém-nascido, por ainda se encontrar no 

útero materno, e não pode ela ficar a cargo da autonomia do ser, já que consiste em condição 

inerente a ele. Assim, se impõe cautela quando se refere a ponderações de interesses, pois 

estes não podem ser considerados maiores do que a vida ao serem contrapostos às ideias dos 

mais poderosos167.  

Por ser um direito fundamental, o direito à vida está acobertado pela cláusula da 

proibição de deliberação de propostas de emendas tendentes a abolir direitos e garantias 

fundamentais, artigo 60, inciso IV, da Constituição. Ocorre que é permitida a restrição 

aos direitos fundamentais, mas isso não se aplica ao direito à vida, pois qualquer modo 

de redução significa sua completa eliminação.  

Assim, argumenta Silmara Chinelato que a restrição ao direito à vida só seria possível 

ante a alteração na própria Constituição, já que, por emenda, tal possibilidade não se faria 

viável em virtude da proibição do seu artigo 60, admitindo-se vida desde a concepção, com 

fundamento, ainda, no artigo 226, parágrafo 7º, ao estabelecer o planejamento familiar 

alicerçado no “[...] princípio da dignidade humana e paternidade responsável, estar-se-á 

resguardando o direito a anticoncepção e não ao aborto”168.   

                                                 
166 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 634093 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 

Turma, julgado em 22/11/2011. Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1609454>. Acesso 07 de junho 

2018. 
167 CAMPOS, Diogo Leite de. Capacidade sucessória (ou a crise do positivista legalista). RJLB, Ano 2, nº 

3, 2016, p. 450.  
168 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 248-249.  

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=634093&classe=RE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


53 

 

Seguindo o mesmo direcionamento, doutrinadores, como Dirley da Cunha Júnior, 

defendem a garantia do direito à vida contra qualquer modalidade de interrupção, por ser 

decorrência de um desenvolvimento natural da vida humana, ressalvando apenas nos 

casos previstos em lei, aborto para salvar a vida da mãe, ou em caso de estupro 169.  

Para Ives Gandra, a interrupção do processo de gestação deve ser considerada 

homicídio, e passa a equiparar as técnicas de aborto às utilizadas no campo de 

concentração nazista, onde era realizada tortura até se chegar à morte, fazendo-se 

necessária uma curadoria do nascituro, pois o direito à vida é indisponível, e o mais 

relevante e fundamental dos direitos170.  

Nos dizeres de George Marmelstein, o direito à vida do nascituro no âmbito nacional 

é assegurado desde a concepção, de acordo com o artigo 2º do Código Civil; no plano 

mundial, também, ocorre referida proteção, mas de acordo com a fase de desenvolvimento 

que se encontra o feto, ou seja, haverá maior alcance na proteção consoante com o nível de 

desenvolvimento do embrião. Apesar, entretanto, da proteção do direito à vida pela maioria 

dos países, os mesmos não punem criminalmente o aborto171.   

Dentre os países que permitem o aborto, em caso de risco para a mãe, estão: Brasil, 

Paraguai, Venezuela, Colombia, Chile, dentre outros. Já os países que permitem o aborto, 

são: China, Canadá, Suécia, Estados Unidos, Rússia, França, Itália e outros.  

Na comparação com demais ordenamentos jurídicos, também se encontra na mesma 

situação da Constituição brasileira a Carta Magna espanhola, a qual dispõe no seu artigo 15 

que todos têm direito à vida, porém referida disposição não é específica, surgindo o debate 

sobre quem seria esse “todo”. Para melhor compreensão desse “todo”, uma interpretação é 

utilizada na sentença do Tribunal Constitucional 53/1985, a qual estabeleceu que a vida deve 

ser entendida desde o início da gestação, mas no seu caráter legal, não sendo garantida como 

direito fundamental, em razão de sua ausência de personalidade jurídica172. 

Destaca Silmara Chinelato que a questão sobre a descriminalização do aborto é bem 

mais complexa, pois “[...] a Constituição Federal, interpretada sistematicamente, protege a 

vida desde a concepção, com reflexos na legislação ordinária civil, que reconhece direitos 

                                                 
169 CUNHA JÚNIOR. Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8.ed.rev..amp.atua. Salvador: 

JusPodivm, 2014, p. 535. 
170 MARTINS, Ives Gandra. A vida, o direito fundamental. Lex Humana, Petrópolis, n.1,v.1, p.11-17, jan-

jun,  2009, p.11. 
171 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5.ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 90.  
172ZURRIARÁIN, Roberto Germán. La cuestión de fondo sobre el tema del aborto. Persona y bioética , 

enero - junio, v. 19, n. 1, pp. 117-128, 2015, p.124-125.  



54 

 

ao nascituro a partir desse momento”173. Dentre esses direitos estão os da personalidade, 

como o direito à vida, que está conectado com a personalidade jurídica e a dimensão de 

pessoa, como destaca Diogo Leite Campos174:  

É inseparável a vida humana da personalidade jurídica. A separação apagaria a 

pessoa e seus direitos. A condição ontológica de pessoa implica necessariamente 

uma dimensão jurídica, na medida em que quem é pessoa em sentido ontológico 

é, também, pessoa do ponto de vista jurídico, ou seja, Urbi persona naturalis, ibi 

persona iuridica. O ser humano é por excelência o protagonista da ordem jurídica 

tendo sempre algo seu a reivindicar em termos de Direito/Justiça [...].   

 

O debate sobre o início do direito à vida encontra-se além da discussão moral, pois há 

conclusões científicas que demonstram a compatibilidade do seu início com a fecundação. 

Apesar de o ser ainda estar em formação, isso não o desnatura como pessoa humana, 

ocasionando a tutela da dignidade de todo ser humano, independentemente do caráter 

religioso. Ainda mais, não é cabível ao Estado fazer ponderações sobre vidas ante outros 

bens, visto que se estaria extinguindo à própria dignidade da pessoa humana175.   

Nesse âmbito, desde a concepção, trazida pela Constituição Federal, de que todas as 

pessoas devem ser respeitadas, decorrência da sua natureza humana, é que existe relação do 

direito à vida ao nascituro, o qual não pode ser renegado e requer melhor análise por parte 

dos tribunais, considerando o próprio contexto em que o Direito se encontra inserido, 

passando a Constituição a ser o regramento base de todo ordenamento jurídico; o 

Legislativo, não raras vezes, omisso em determinados casos, deixa a cargo do Poder 

Judiciário a regulamentação das relações sociais, numa atitude cada vez mais ativista. 

Com essa compreensão, o nascituro é protegido em sua inteireza, desde a integridade 

física à sua vida, numa extensão de direitos existenciais decorrente da dignidade, e 

assegurada pela Constituição, independentemente do nível de consciência do ser, cabendo 

ao Estado a sua garantia. Por ser norma de direito fundamental, deve ser interpretada 

extensivamente.        

 

3.3 O direito ao nascituro à personalidade jurídica 

Ante a ampliação, pela Carta Magna, do direito à vida é que se questiona se ocorreria 

um conflito aparente entre a primeira parte do Código Civil do 2002, ao constar que a 

personalidade jurídica é adquirida após o nascimento. Como fora exposto, contudo, não 

                                                 
173 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.248.  
174 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direitos da personalidade. In: Boletim da Faculdade de Direito, 

v. LXVII, Universidade de Coimbra , p. 129-223, 1991, p. 134.  
175 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ponderação do Direito à Vida: a questão do aborto. DPU, n.19,jan-

fev,2008, p. 119-121.  
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haveria qualquer contraste com norma constitucional, pois, numa interpretação sistemática 

das normas do Código Civil, conclui-se que este adota a teoria concepcionista, numa 

proteção do direito à vida, além da própria análise da dignidade da pessoa humana.  

Essa análise se faz necessária para compreender a inserção do valor do ser humano. 

Não há como negar a importância da Constituição de 1988, que passou a desenvolver em 

todo sistema jurídico, porquanto e o papel de centralizador do ordenamento era expresso 

pelo Código Civil, que possuía como características centrais a patrimonialização e o 

individualismo, deixando de ser protagonista para dar visibilidade à Constituição, como 

se verá adiante.  

Fora decorrente da atuação estatal mais acentuada no decurso dos anos, passando o 

Estado a regulamentar, ou mesmo a impor, determinadas condutas às relações privadas, 

em que a liberdade individual passou a ser objeto de restrições e a proteção da vida foi 

sendo considerada como primordial no sistema, além, ainda, da importância das 

constituições que passaram a integrar, na sociedade e no próprio ordenamento jurídico176, 

movimentos chamados, respectivamente, de publicização e constitucionalização do 

Direito.  

Quanto à constitucionalização do Direito, este possui marco histórico, teórico e  

filosófico. De maneira sucinta, o marco histórico desse novo movimento na Europa 

ocorreu na Alemanha, com a Constituição de 1949, e o Tribunal Constitucional Federal, 

no qual houve a ascensão da Constituição; já no Brasil foi com a Constituição brasileira 

de 1988, que ressaltou sua importância, estabelecendo o Estado Democrático de 

Direito177. 

O marco filosófico, a seu turno, decorreu da superação do jusnaturalismo pelo 

positivismo, e do fracasso para a abertura da relação do Direito com a Moral, na busca da 

Justiça, o que permitiu uma aplicação mais acentuada dos princípios, cláusulas gerais e 

desenvolvimento dos direitos fundamentais, com suporte na dignidade da pessoa humana. 

Nesse viés, o marco teórico centra-se na normatividade da Constituição, expansão da 

juridicidade e nova interpretação jurídica.  

                                                 
176 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de Direito Civil. Rio de 
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direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr. 

2005. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
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A relação de constitucionalização com o Direito Civil pode ser ressaltada, 

inicialmente, da superação progressiva de existência da dicotomia dos ramos Direito 

Público e Privado- que se relaciona com os direitos dos indivíduos, numa relação de 

igualdade, enquanto aquele, o público, se insere na proteção da coletividade, com 

perspectiva liberalista, onde o Estado possuía o papel de superioridade e mantenedor da 

paz nas relações individuais178.    

A predominância de um sobre o outro não aconteceu de modo linear, pois houve 

uma certa alternância durante os anos, passando, no século XVII, a ser mais intensa a 

separação entre público e privado. Nesse período iniciou-se uma preocupação do Poder 

Legislativo com o Direito privado e este passa a regular as demandas da sociedade 

burguesa, em que se sobressaía o individualismo, e o juiz, à época, era considerado apenas 

como transmissor da lei.  

Já no Segundo Pós-Guerra, houve o constitucionalismo social, caracterizado por 

uma restrição maior da liberdade, e maior espaço para os microssistemas, deixando o 

Código de ser um pouco protagonista, numa maior relação do Estado com a sociedade, 

abrindo para o solidarismo e proteção da dignidade da pessoa humana. Ressaltou o 

reconhecimento da unidade do ordenamento jurídico e norma fundamental; como 

consequência, a ampliação dos valores constitucionais a todas as normas179.  

Referido termo, contudo, possui plurissignificado, pois não há um acordo semântico 

entre os próprios doutrinadores que se valem dessa ideia.  Paulo Luiz Netto Lôbo180 

reporta-se à constitucionalização “[...] como o processo de elevação ao plano 

constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a 

observância pelos cidadãos, e aplicação pelos tribunais, da legislação 

infraconstitucional”.  Esse autor faz a diferença entre “publicização” e 

“constitucionalização”, ao estabelecer que esta tem “[...] por filtro submeter o direito 

positivo aos fundamentos de validade constitucionalmente estabelecidos”, enquanto 

aquela deve ser entendida “[...] como o processo de intervenção legislativa 

infraconstitucional”181.  

                                                 
178 FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito 

privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
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Virgílio Afonso da Silva aduz que a ideia central da constitucionalização consiste 

na “[...] irradiação dos efeitos das normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos 

do direito”. Ele destaca que, apesar de ser essa a ideia da maioria da doutrina, deve-se 

discutir a concepção sobre o papel da Constituição, defendendo uma constituição 

moldura, ou seja, um equilíbrio entre o que nem tudo se encontra previsto e por isso há 

maior liberdade nas relações, sendo contrapostas por direitos fundamentais, princípios, 

que poderão ser contrários à autonomia privada182.  

Já o fenômeno da constitucionalização é compreendido por Eugênio Fachinn Neto, 

como a migração de certos temas sociais pertencentes ao Direito Privado, para a esfera 

pública, por meio do Poder Legislativo, além do desmembramento do Código Civil em 

diversos outros ramos183. Foi com procedência nesse desenvolvimento que surgiram as 

consequências da publicização do Direito Privado, ou seja, o Estado, de maneira 

crescente, passou a intervir na atividade econômica e nas relações privadas.  

Com o surgimento da Era pós-moderna, alvo da ascensão pelas novas ideologias, 

mudanças econômicas, globalização, avanços tecnológicos, além dos conflitos coletivos, 

difusos e marginalização das classes sociais, causando demandas para que o Estado 

solucionasse184, é que a linha divisória entre público e privado passou a ser tênue, não que 

houvesse a superação do Direito Privado pelo Público, mas existência da comunicação 

dos elementos de ambas em algumas relações jurídicas.  

Paulo Mota Pinto não corrobora o argumento de dissolver a diferença entre esses 

ramos, pois um cuida do contrato com o poder público e seu exercício; e o outro cuida da 

vida na sociedade e economia. Ressalta, ainda, que não pode confundir a exigência de 

conformidade com os princípios constitucionais, com a especificidade do Direito Privado, 

e este possui os próprios princípios, mas devem respeito à Constituição185.  

É nesse viés que surge o modelo de Direito Civil-Constitucional. É uma elaboração 

desenvolvida no século XX, resultado da perda do núcleo central do ordenamento jurídico 

do Código Civil; e a elevação da importância das constituições da sociedade ocidental. A 
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primeira fora decorrência da própria intervenção estatal mais acentuada, da necessidade 

de normas para regulamentar determinadas matérias que não eram contempladas no 

Código Civil, incidindo a regulamentação do Estado nesses casos e um maior aumento 

de seu domínio186.  

Em 1991, três anos após de promulgada a Constituição Federal no Brasil, traduziu-

se a obra do italiano Pietro Perlingieri, intitulada como Perfis do Direito Civil e com o 

subtítulo “Introdução ao Direito Civil Constitucional”. Desde então, esse novo modelo 

do Direito Civil passou a combater, indiscriminadamente, o Direito Civil na sua 

formulação clássica, individualista e formalista, sendo capitaneada por alguns 

doutrinadores brasileiros como Gustavo Tepedino e Maria Celina Bodin de Moraes, os 

quais passaram a defender uma imediata compatibilização da normas civilistas à nova 

ordem constitucional, ou seja, a Lei infraconstitucional deve se adequar aos princípios 

constitucionais187.  

Ocorreu a difusão dos princípios da Constituição pelo ordenamento jurídico, e, no 

âmbito do Direito Civil, houve interferência na família, na propriedade, por meio da 

função social, bem como nos direitos de personalidade. Destaca-se a inserção da 

dignidade da pessoa humana, como fundamento da República, o que ensejou maior 

proteção a todos direitos que dela emanam, reconhecendo situações existenciais.  

Resta, então estabelecido, conforme entende Maria Celina Bodin de Moraes, que 

os institutos clássicos do Direito Civil devem ser operacionalizados em consonância com 

as finalidades da Constituição Federal, cujo objetivo é dar maior eficácia ao texto, com 

suporte na elevação da pessoa humana ao centro do ordenamento jurídico, o que 

possibilitou uma transformação da ordem jurídica privada188.   

Com a disposição da dignidade da pessoa humana, não só na Constituição, como 

também nos tratados internacionais, passa a desempenhar uma “despatrimonialização” ou 

“repersonalização” no Direito Civil, ou seja, reconhece a dimensão humana nos seus 

institutos, passando de uma concepção liberal, estritamente patrimonial, para um estado 

mais social, efetivando o valor. Assim, como reafirma Luís Roberto Barroso, dois 

aspectos participaram dessa influência: a irradiação da dignidade da pessoa humana e a 
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187 TEPEDINO, Gustavo. Crises de fontes normativas e técnicas legislativa na parte geral do Código Civil 

de 2002. In: A parte geral do novo Código Civil: estudo na perspectiva civil-constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. XV.  
188 MORAES. Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do Direito Civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade - v.9 - n.29 – p. 233 a 258 - jul/dez 2006, p. 234-235. 
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aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, compreendendo a 

constitucionalização “[...] como um filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito 

civil”189.  

Alguns doutrinadores passaram a conceituar o modelo civil-constitucional como 

uma “[...] dimensão prospectiva do texto constitucional, relevante para ser pólo irradiador 

de eficácia das relações jurídicas de titularidade, do trânsito jurídico e do projeto 

parental”, conforme expõe Luiz Edson Fachin190. Já Maria Celina Bodin é categórica, ao 

afirmar, sem fazer distinção, que todos os princípios e regras constitucionais devem ser 

aplicados a todas as relações privadas 191. No mesmo sentido, Anderson 

Schreiber192acentua, a seu turno, que, para o movimento do Direito Civil-Constitucional, 

o que importa é obter a máxima realização dos valores constitucionais no campo das 

relações privadas, não interessando se a Constituição é aplicada de maneira direta ou 

indireta. 

Outros doutrinadores, contudo, como Nelson Nery Jr., tecem críticas às escolas ou 

correntes específicas de Direito Civil/Constitucional, ao assumir que o Direito Civil já 

possui instrumentos necessários e suficientes para as resoluções dos casos, podendo ser 

dispensado “[...] esse tipo de approach de direito civil-constitucional, de direito 

alternativo ou diálogo das fontes”193. 

No mesmo sentido, Thiago Reis destaca a indiferença dos julgadores para os 

aspectos metodológicos e da essência das concepções do Direito Privado, pois a aplicação 

de princípios e modelos interpretativos pelo julgador não condiz com a disposição deste 

em analisá-los e discuti-los criticamente194.Além disso, Torquato Castro Jr ressalta que 

as funções político-retóricas da Constituição são distintas do Código Civil, com funções 

e fins díspares195.  

                                                 
189 BARROSO, Luis 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. 2005. 
190 FACHIN, Luiz Edson. Questões do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008, p. 7.  
191 MORAES. Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de Direito Civil-

Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 29. 
192 SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo, Atlas, 2013, p. 6.  
193 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Entrevista com Nelson Nery Jr. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, v.1,p.367-388, out.-dez, 2014, p. 375.  
194 REIS, Thiago. Dogmática e Incerteza Normativa: Crítica ao Substancialismo Jurídico do Direito Civil-

Constitucional. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol.11. ano 4, p. 214. São Paulo: Ed. RT, abr.-

jun. 2017. 
195 CASTRO JR, Torquato. Constitucionalização do direito privado e mitologias da legislação: Código Civil 

versus Constituição?. In: SILVA, Arthur Stamford da (Org.). O judiciário e o discurso dos direitos 

humanos. Recife: Universitária da UFPE, 2011. p. 66.  
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Objeções à parte, a importância da Constituição Federal na interpretação dos 

institutos do Direito Privado é inegável, e a defesa dessa nova corrente possibilitou que 

muitos atentassem para a busca do real sentido da norma infraconstitucional, bem como 

uma leitura dos institutos de maneira sistemática e não isolada do ordenamento jurídico, 

passando a enaltecer valores antes acobertados pelo manto do individualismo.  

A estrutura do Código Civil de 2002 baseou-se em três princípios: os da eticidade, 

da operabilidade e da socialidade. A eticidade fundamenta-se no valor da pessoa humana, 

preferindo, em alguns casos, princípios metajurídicos. O princípio da operabilidade 

considera que o código deve ser efetivado, afastando a complexidade. Já o da socialidade 

se caracteriza pela prevalência dos valores coletivos, em contraste com o individualismo 

do Código de 1916196. Tal estrutura possibilitou a alteração de sua dimensão de regras 

formais técnicas para uma dimensão de princípios substanciais éticos, conjugados com a 

dignidade humana. 

Um instituto atingido foi o dos direitos de personalidade, visto que as correntes 

que fundamentavam sua tipificação, monista e pluralista, possuíam um paradigma voltado 

para o direito de propriedade, ou seja, mais patrimonial, ressarcitória, em que a tutela era 

mais para inibir intervenções de terceiros, limitada às situações Estado-cidadão. Contudo, 

com a valorização da pessoa humana, esses direitos passaram a ser mais abrangentes, 

sendo deferido ao legislador que só poderá limitá-los perante a própria dignidade 

humana197.  

De efeito, os direitos de personalidade possuem dois pilares, o princípio 

constitucional da dignidade humana, e o artigo 12 do Código Civil, “a primeira 

funcionando como a fonte normativa material da tutela jurídica da personalidade, e a 

seguinte, como cláusula de abertura formal do sistema”198, estabelecendo uma relação 

entre Direito Público e Privado.  

                                                 
196 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3dig

o%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf. Acesso em 27 de junho 2018.  
197 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. on 

line. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordename

nto_civil-

constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622

&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf. Acesso em: 

04 de julho 2018. 
198 MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos de personalidade. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang. O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 89.  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3digo%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3digo%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordenamento_civil-constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordenamento_civil-constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordenamento_civil-constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordenamento_civil-constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52048906/A_tutela_da_personalidade_no_ordenamento_civil-constitucional_brasileiro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530676622&Signature=iF7EQFzQ0zJc%2Fm6luEWUQUFVmWU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_tutela_da_personalidade_no_ordenamento.pdf
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Nesse viés, o Código Civil de 2002 produziu conceitos abstratos e científicos, 

como os de pessoa, situando-a numa posição central, passando a dignidade humana a ser 

um princípio para a própria compreensão da Disciplina Civilista, tendo em vista que todos 

os ramos da Ciência Jurídica devem se sujeitar a uma filtragem constitucional, para que 

se conformem aos direitos fundamentais199.  

Isso não significa uma eliminação da essência dos institutos da lei 

infraconstitucional, nem a redução do conteúdo patrimonial, mas são chamados para 

adequação adequar-se aos valores constitucionais, quando não houver um aparato ao 

desenvolvimento da pessoa, buscando um aperfeiçoamento qualitativo na aplicação do 

Direito Civil.  Além do mais, alguns direitos das relações interprivadas possuem caráter 

existencial e estas não são encontradas na lei civil, mas em outras disposições, como do 

Direito Penal, Processual, Trabalhista, Tributário e outros. Por isso é necessária uma 

afirmação da unidade do ordenamento200, não só pelo Poder Legislativo, como pelo 

Judiciário, o qual fundamenta suas decisões diante do contexto normativo.    

Percebe-se que o Código possibilitou essa reestruturação, mas, mesmo que não 

houvesse ocorrido o movimento da constitucionalização do Direito e, consequentemente, 

o modelo civil-constitucional, esse valor centrado na pessoa humana já pertencia ao 

Código Civil desde o século XIX,  quando foi garantido o direito de defesa à vida, a partir 

do momento em que se garante o direito à integridade física, a alimentos, à saúde, à 

propriedade, resultantes do caráter emergente da vida, e a asserção pela Constituição 

demonstrou-se mais contundente ao afirmar tal valor, conforme destaca Antonio 

Junqueira de Azevedo201.  

Essa repersonalização do Direito Civil se faz necessária, desde o momento em que 

o Direito é um sistema axiológico, e a figura da pessoa com seus direitos é prioridade da 

própria teoria do Direito Civil, pois se traduz na reflexão humana e sua liberdade, pois é 

esta “[...] centralização do regime em torno do homem e dos seus imediatos interesses 

que faz do direito civil o foyer da pessoa [...]”202.   

                                                 
199 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 114.  
200 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil (introdução ao Direito Civil Constitucional). 3.ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002, p.33-34 e 55.  
201 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do 

Código Civil. Em favor de uma ética biocêntrica. RTDC, v.35, p. 29-41, jul-set, 2008, p. 28-33.  
202 CARVALHO, Orlando de. A teoria geral da relação jurídica: seu sentido e limites. 2.ed. 

atualizada.v.1. Coimbra: Centelha, 1981, p. 90-93.  
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Desse modo, desde a análise de todo o contexto histórico e dos direitos assegurados 

ao nascituro no Código Civil, é possível compreender o direito de defesa da vida 

assegurado na Constituição e, mesmo sem mencionar seu início de aplicação, ao pré-

nascido, num contexto harmônico com as tensões estruturais envolvidas.  

Ressalta William Artur Pussi que, mesmo com a nova sistemática do Código Civil, 

a personalidade jurídica continuou condicionada ao nascimento com vida, a qual deve ser 

superada, ou ultrapassada, ante essa compreensão do ser humano como razão e fim do 

ordenamento jurídico203. No mesmo sentido Diogo Leite Campos:  

As «normas» contidas na maioria das legislações que vinculam o início da 

personalidade ao nascimento, então, portanto, naturalmente gastas e 

ultrapassadas. [...]. Todas as grandes normas de ordenação social assentam no 

facto de cada ser humano, ao reconhecer em si uma vida humana com valor 

infinito – que é a sua essência – reconhecer em todos os outros «humanos» a 

mesma dignidade, reflectin-do-se esse reconhecimento em si mesmo com o 

consequente reforço da sua própria dignidade humana
204

. 

 

Portanto, no primeiro momento, o nascituro é protegido em sua integralidade, sendo 

a interpretação das normas realizadas de maneira extensiva, não podendo o seu valor ser 

restringido por norma infraconstitucional; e, no segundo momento, ao analisar o artigo 2º 

do Código Civil, não poderá este ser interpretado literalmente, mas sim em acordo com 

os direitos ali assegurados, pois, ao não reconhecer o direito à existência do mesmo, é 

violar não só o princípio da dignidade, como da igualdade.  

Assim, tanto a aplicação das regras do Código Civil como os princípios 

constitucionais convergem para a reafirmação da personalidade jurídica do nascituro, e, 

consequentemente, sua condição de pessoa, já que o direito à defesa da vida se encontra 

não só na Constituição, como, também, pode ser extraído do texto do Código Civil, como 

se verá a seguir.  

 

3.3.1 Direitos conexos à vida no Código Civil 

Diante disso, não há como deixar de concluir que todo o Código Civil de 2002 

assegurou o direito à vida, ao disciplinar os bens jurídicos físicos, ao lado da integridade 

física, corpo e partes do corpo, sendo o mais relevante dentre eles. Há, ainda, os bens 

psíquicos, incluídos liberdade, intimidade, segredos; e os bens morais, como moral, o nome, 

a dignidade pessoal.  

                                                 
203 PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2.ed.reim. Curitiba: Juruá, 2012, p.200-

201. 
204 CAMPOS, Diogo Leite de. Capacidade sucessória (ou a crise do positivista legalista). RJLB, Ano 2, nº 

3, 2016, p.447.  
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Referidos direitos são cunhados como direitos da personalidade, ou, como destaca R. 

Limongi França, direitos privados da personalidade, que serão opostos não só em face do 

Estado como nas relações privadas, pois são direitos que possuem como objeto de estudo os 

aspectos da própria pessoa, indo além dos já concedidos pelo ordenamento jurídico, sendo 

outros reconhecidos pelo costume e direitos científicos205.  

Segundo Carlos Alberto Mota Pinto, os direitos da personalidade são “[...] círculo de 

direitos necessários; um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada 

pessoa”206 e sua violação pode desencadear responsabilidade tanto na esfera cível (ilícito 

civil), quanto na esfera criminal (ilícito penal).   

A ideia de direito de personalidade surgiu tardiamente no ordenamento jurídico e sua 

inserção na dogmática civil foi incorporada paulatinamente, promovendo ao ser humano a 

tutela na defesa da sua dignidade, ou seja, a bens de personalidade, como o direito à vida, à 

integridade física, à imagem e ao nome207.  

Estaria, pois, o direito à vida, compreendido como direito físico, e sua relevância, no 

âmbito individual, tem sido cada vez mais aceita, em razão do alcance da dignidade na 

proteção desse direito, o qual se entende não só apenas como imperativo pessoal, mas 

também fundamental à convivência social208.  

Como fora demostrado, o Código Civil buscou estabelecer a primazia da pessoa, sob 

seus aspectos humanos, excluindo-se das raízes individualistas, em busca da efetivação da 

vida, mediante uma repersonalização, em que “Permear o direito à vida, e vice e versa, 

corresponde a iluminar a existência do que tem ficado à sombra”209. 

Trata-se de um direito da espécie humana e estendido ao nascituro, ou seja, desde a 

concepção, pois independe do nascimento, cessando após a morte, como dispõe o artigo 22 

do Código Civil. Assim, por pertencer ao direito de personalidade, qualquer ato de 

disposição deve ser rechaçado pelo Direito, pois se encontram todas características dos 

direitos de personalidade, ou seja, indisponibilidade, impenhorabilidade, vitalícios, 

intransmissíveis, absolutos, como  assenta o artigo 11º do Código Civil. Concluindo, Edson 

Ferreira da Silva diz que a característica mais relevante é a intransmissibilidade, pois não 

                                                 
205 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de Direito Civil. 5.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 935-

937.  
206 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do Direito Civil. 3.ed.7.reim.Coimbra: Editora Coimbra, 

1992, p. 207.  
207 CORDEIRO, António de Menezes. Tratado de Direito Civil. 4.ed.v.1. ref.atual. Coimbra:Almedina, 

2002, p. 932-933.   
208 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.67.   
209 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do Direito Civil. Revista Faculdade 

de Direito de Curitiba, a.27, n.27,1992/93, p. 59.  
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decorre da lei, mas do próprio bem da pessoa210. Assim, estaria o direito à vida 

compreendido ao nascituro e não à mãe.  

Não seria razoável a lei infraconstitucional tutelar a proteção do cadáver e não 

compreender o pré-nascido, pois o próprio Código Civil, ao reconhecer a presunção de 

paternidade, direitos aos alimentos211, representação em defesa do nascituro, dentre outros 

já dispostos, demonstra uma tutela física e também moral em face do mesmo; até porque 

onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito. Argumenta Rabindranath V. A. Capelo 

Sousa que, “[...] mesmo se admitirmos a legitimidade da ideia de numerus clausus de direitos 

ao nascituros, isso não impede a validade e a eficácia da tutela prevista na nossa lei do bem 

da personalidade física e moral dos nascituros concebidos [..]”.212 

Se o Código Civil de 2002, contudo, não quisesse estender os direitos de personalidade 

ao nascituro, teria regulamentado como fez a lei de Portugal, ao dispor em seu artigo 66, nº 

2, que os direitos que a lei reconhece ao pré-nascido dependem do seu nascimento. Mesmo 

diante de tal norma, há doutrinadores, como Pedro Pais de Vasconcelos, que defendem à 

titularidade de direitos a ele, ao afirmar que “Os nascituros já concebidos são seres humanos, 

com vida, que se encontram numa particular fase da sua vida”. Ressalta, ainda, que o 

nascimento é apenas um evento relevante que se caracteriza pela inserção do ser na 

sociedade, não existindo diferença entre o ser intrauterino próximo a nascer e o recém-

nascido213.  

Assim, mesmo que não seja possível extrair da literalidade do artigo do Código Civil 

a personalidade jurídica do nascituro, este não é considerado como coisa, mas ser humano 

em desenvolvimento, com características próprias, ao qual são reconhecidos direitos e tutela 

jurídica no que concerne às lesões aos direitos de personalidade, principalmente quanto ao 

direito à vida, sendo acompanhado pelos tribunais pátrios.     

Como modo comparativo, a Lei Civil na Argentina, diferentemente do Código Civil 

pátrio, traz de maneira expressa a teoria concecpionista, ou seja, no seu título III e IV, das 

pessoas por nascer e a existência das pessoas humanas antes do nascimento, 

                                                 
210 SILVA, Edson Ferreira da. Direitos da personalidade –os direitos de personalidade são inatos?, Revistas 

dos Tribunais, n. 694,1993, p. 21-34.  
211 O ministro Marco Aurélio Bellizze, na concessão dos alimentos gravídicos, fundamentou sua decisão 

no contexto normativo civil-constitucional, com propósito de conferir proteção à gestante e ao nascituro, 

reconhecendo a este, o direito à vida e sobrevivência em formação no ventre materno. (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. REsp 1629423/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 22/06/2017. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia Acesso em 22 de junho 2018.   
212 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 

2011, p. 161.  
213 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006, p. 104.  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia
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demonstrando uma proteção integral ao nascituro, não se permitindo dúvidas, ou 

interpretações quanto à aplicação dos seus direitos214. Apesar da diferença na norma civil 

do Direito brasileiro e argentino, ambas são semelhantes quanto ao reconhecimento do 

nascituro como sujeitos de direitos.  

A consequência natural do direito de viver é a preservação dos direitos do nascituro, 

objeto do trabalho, entendendo a concepção de um direito à vida e não sobre a vida215, pois 

a mulher não se dá o direito de dispor sobre a vida, mas sim o seu respeito e defendê-la. Daí 

ser possível, no âmbito civil, a utilização do instituto da responsabilidade civil para os casos 

que envolvam violação a integridade física e, consequentemente, direito à vida do feto, como 

se pode observar no julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu indenização 

em decorrência de sofrimento fetal e sequelas ao nascituro, demonstrando a proteção a sua 

integridade física216.  

O mesmo Tribunal também julgou procedente o pedido de indenização referente ao 

seguro DPVAT, cuja fundamentação é a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida 

intrauterina, consequentemente, seu direito à vida e direito de nascer217.  

Emprega-se, assim, o artigo 13 do Código Civil, o qual determina a proibição de 

disposição do próprio corpo, que importa diminuição da integridade física, o que será 

                                                 
214 Ressalta o artigo 70: “ Desde la concepción em el seno materno comienza la existência de las personas; 

y antes de su nacimiento puenden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos 

quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos em el seno materno nacieren con vida, aunque fuera 

por instantes después de estar separados de su madre”. ARGENTINA. Código Civil Argentino. Disponível 

em : http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro1_secc1_titulo1al5.htm#titulo4. Acesso em 26 

de junho 2018.  
215PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. 

6.ed.rev.atual.v.1.São Paulo:Saraiva, 2005, p. 165.   
216 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 403.761/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 06/03/2014. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia Acesso em 22 de junho 2018). 
217 Devido à importância da fundamentação quanto às teorias acerca da personalidade do nascituro e seu 

reconhecimento como pessoa, é que se faz necessário registrar parte de seu teor. Veja-se: “[...] 3. As teorias 

mais restritivas dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade condicional - fincam raízes na ordem 

jurídica superada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual 

foram edificadas transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente 

isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais 

ou de bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade moral e psíquica, entre outros. 

4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a  

titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. 

Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz 

sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos 

os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que 

dispõe o art. 3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado 

pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão 

a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 6. Recurso especial provido”. (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia Acesso em 22 de junho 2018). 

http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro1_secc1_titulo1al5.htm#titulo4
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia
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aplicado, também, ao nascituro para preservar sua vida. Conforme entende Silmara 

Chinelato, o direito à vida, à integridade física e à saúde é do nascituro e não da mãe, 

sendo ilícito a mãe não reconhecer tais direitos218, o que poderá ocasionar indenização 

em face da mãe, ou qualquer outro lesante, de acordo com o artigo 186 do Código Civil.   

Os tribunais vem decidindo pela indenização ao pré-nascido, pois, se assim não 

fosse, estaria o direito à vida ameaçado, e os direitos tutelados pelo Código Civil, ao lado 

do Código Penal, seriam considerados como ineficazes. A tutela jurídica a esses direitos 

não deixa qualquer dúvida quanto a sua extensão ao nascituro, devendo ter especial 

atenção pelos pais que estão, intimamente, ligados ao nascituro, pois a integridade física 

alcança do nascituro ao cadáver, e pressupõe a vida, não se permitindo sua interrupção219.  

Referido entendimento é ratificado por Euclides Benedito de Oliveira, ao afirmar 

ser possível indenização em face da mãe, quando esta causar danos psicológicos ou 

genético ao feto, por exemplo, nos casos de AIDS, sífilis, uso excessivo de cigarro e 

bebida alcoólica (Síndrome Alcoólica Fetal-SAF220), demonstrando que há uma vida que 

deve ser preservada e um direito que deve ser garantido- o direito de nascer com 

dignidade221.  

A responsabilidade é possível para os sujeitos de direito, e, sendo tal direito 

estendido ao nascituro, conclui-se que ele é pessoa e, consequentemente, sujeito de 

direito, o que se adotasse a teoria natalista, isso não seria possível, ou seja, este não 

poderia receber qualquer tipo de indenização, por não se enquadrar no conceito de sujeito. 

Diferentemente, seria com a adoção da teoria concepcionista pela qual o nascituro, por 

ser já pessoa, teria direito a indenização material e também moral222, demonstrando, mais 

uma vez, a adoção do sistema normativo pátrio a essa teoria, como já exposto no tópico 

2.  

                                                 
218 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.315. 
219 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.68. 
220 Conforme dispõem Blair Paley e Barbara E. Auerbach, referida síndrome corresponde a uma patologia 

no feto decorrente do excesso de ingestão de álcool, ocasionando, segundo estudos científicos, “[...] 

deficiências intelectuais e de aprendizagem, déficits da função executiva, fala e linguagem atrasos, 

problemas motores finos e grosseiros, bem como dificuldades sociais e emocionais [...]” (tradução livre). 

Original: “[…] including intellectual and learning disabilities, executive function deficits, speech and 

language delays, fine and gross motor problems, as well as behavioral, social, and emotional difficulties 

[…]” (Blair Paley; Barbara E. Auerbach, Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders in the 

Dependency Court System: Challenges and Recommendations, 38 J. Psychiatry & L. 507 , 2010, p. 

508).  
221 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Indenização por danos morais ao nascituno. In: DINIZ, Maria 

Helena; LISBOA, Roberto Senise. O direito civil no século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003, p.145-166.  
222 PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2.ed.reim. Curitiba: Juruá, 2012, p.420.  
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Nesse viés, destaca José de Oliveira Ascensão ser necessário existir um sujeito de 

direito à indenização, defendendo o ponto de vista “[...] que a violação do direito supõe 

uma personalidade contemporânea da lesão”, e o posterior nascimento não cria, do nada, 

uma relação com o mundo exterior223.   

Quando há violação da integridade física do nascituro, ocorre violação, também, da 

sua liberdade, pois ele sofrerá restrições, após o nascimento, para desenvolver suas 

atividades, em decorrência de anomalias geradas. É claro que intervenções cirúrgicas no 

nascituro poderão ser realizadas quando forem necessárias para a cura de doença, sendo 

que a realização desses procedimentos, ainda no útero, possibilitará autorização para 

aumentar as chances de sobrevivência do feto224.  

Assim como o direito à integridade física do nascituro, outros direitos de 

personalidade também derivam do direito à vida, como o direito à imagem, que 

corresponde à exteriorização da personalidade, em que o pré-nascido, ao ter sua imagem 

captada pelo avanço tecnológico, importará em autorização de seus representantes para 

que possa ser utilizada em revistas, livros, propagandas e diversos outros meios225.   

O direito à honra, segundo Carlos Alberto Bittar, também derivado do direito à vida, 

é elemento de “[...] cunho moral e inerente ao mais profundo do seu interior”; compreende 

a honra objetiva (reputação perante terceiros), e a honra subjetiva (consciência da própria 

dignidade), que se apresenta do nascimento e após a morte. Apesar deste afirmar que 

acompanha a pessoa desde o nascimento226, Silmara Chinelatto, acentua que o direito à 

honra existe desde a concepção, e cita o exemplo quando é imputado ao nascituro como 

filho fora do matrimônio227.    

                                                 
223 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil-teoria geral. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 44. 
224 Benedita Inês Lopes Chaves destaca que o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, já se 

utiliza de técnicas de cateteres para drenagem do cérebro em caso de hidrocefalia e à cordocentese ou coleta 

de sangue do feto, todas preocupadas com o desenvolvimento e qualidade de vida do feto. (CHAVES, 

Benedita Inêz Lopes. A tutela jurídica do nascituro. São Paulo: LTr, 2000, p.71).  
225 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.321.  
226 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.129. 
227ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p.321. Neste 

caso, pode-se citar o famoso caso do humorista Rafinha Basto e Vanessa Camargo. O apresentador  

mencionou que Wanessa Camargo estava uma gracinha grávida e Rafinha Bastos replicou : "eu comeria 

ela e o bebê". Este foi condenado por indenização ao dano moral ao feto, âmbito civil, Contudo, no 

âmbito criminal excluiu o nascituro do polo do crime de injúria por entender que "[...] o nascituro não 

pode ser sujeito passivo de injúria, analisando-se que, no caso, não tem a mínima capacidade 

psicológica de entender os termos e o grau da ofensa à sua dignidade e decoro". (Comentários de  

Rafinha Bastos sobre Wanessa foi “grosseiro”, diz STJ. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2015-jun-25/comentario-rafinha-bastos-wanessa-foi-grosseiro-stj. Acesso 

em 26 de junho 2018.  

https://www.conjur.com.br/2015-jun-25/comentario-rafinha-bastos-wanessa-foi-grosseiro-stj
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Há, ainda, a possibilidade de que, durante o período gestacional, a mãe, submetida 

à prisão, venha cumprir pena em liberdade, ou em ambiente adequado, para que o feto 

não venha a receber influência emocional da sua genitora, e ocasionar prejuízo ao seu 

desenvolvimento natural228, buscando preservar sua integridade psíquica. Cabe, ainda, 

relatar que o nascituro faria jus a impetração de habeas corpus, em face dos abalos 

sofridos pela mãe, sendo necessário um representante em juízo229.  

Assim, percebe-se que o direito à vida é consagrado ao nascituro no Direito 

brasileiro, sendo ressaltado por via dos direitos à integridade física, à imagem, à honra, 

entre outros, admitindo a existência de direitos fundamentais a este, numa concepção de 

reconhecimento como pessoa pelo ordenamento jurídico, e sujeito de direitos, atribuindo-

lhe personalidade jurídica. 

Benedita Inês Lopes Chaves argumenta que o direito fundamental do ser humano à 

vida é reconhecido pelo Estado e não criado por este, sendo seu caráter jurídico somente 

reconhecido ao ser previsto no ordenamento jurídico, Constituição e leis ordinárias, para 

que possa garantir às gerações futuras que o direito à vida não seja susceptível de 

relativização, ou, até mesmo, dissipado230.   

Nesse contexto, ficou demonstrado que a proteção atribuída ao ser deve ser 

realizada em sua integralidade, ou seja, desde a concepção, possuindo como escopo a 

proteção à dignidade da pessoa humana, já que, também, norteia a estrutura do Código 

Civil, e aceitar qualquer ferimento a referidos direitos é se coadunar com o ato ilícito.  

Isso tem influência em algumas questões que necessitam ser tratadas com cautela 

pelo Poder Judiciário, como o aborto, pois não pode o mesmo relegar todos os direitos do 

nascituro, sua atribuição como pessoa, considerados pelas normas infraconstitucionais, 

tratados internacionais e Constituição Federal, em detrimento de outros direitos.  

Sabe-se que haverá casos em que serão contrapostos direitos de personalidade, e que 

um poderá ser relativizado em face do outro. É nessa circunstância que serão analisados os 

direitos das mulheres que poderão entrar em confronto com os direitos do nascituro, como 

                                                 
228 PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2.ed.reim. Curitiba: Juruá, 2012, p. 299.  
229 Neste caso, pode-se citar o HC 143.641/2018, o qual tratou da conversão da prisão cautelar ou preventiva 

à prisão domiciliar gestantes, em estado puerperal e mães com filhos menores do que 12 (doze) anos. No 

caso da gestante, um dos fundamentos foi o próprio interesse do nascituro, ou seja, o bem estar do seu 

desenvolvimento, pois o Estado passa a penalizar de forma cruel e indigna o pré-nascido. (AMARAL, 

Beatriz Helena Ramos. A dignidade da mulher, o HC 143.641 e a aplicação da Lei 13.257/2016. Conjur, 

on line, 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-19/mp-debate-dignidade-mulher-hc-

143641-aplicacao-lei-132572016. Acesso em 26 de junho de 2018.  
230 CHAVES, Benedita Inêz Lopes. A tutela jurídica do nascituro. São Paulo: LTr, 2000, p. 56.  

https://www.conjur.com.br/2018-mar-19/mp-debate-dignidade-mulher-hc-143641-aplicacao-lei-132572016
https://www.conjur.com.br/2018-mar-19/mp-debate-dignidade-mulher-hc-143641-aplicacao-lei-132572016
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é o caso da autonomia, direito a integridade física e psíquica da gestante, com destaque aos 

direitos sexuais e reprodutivos.   

 

3.3.2 O direito à vida do nascituro perante à integridade física e psíquica da mulher 

O direito à integridade física e psíquica da gestante é utilizado como fundamento em 

face dos direitos d nascituro, principalmente no diz respeito à defesa da vida, nos casos que 

envolvem aborto, por exemplo. A ideia de autonomia da mulher, bem como a liberdade 

sexual, são provenientes do controle sobre seu próprio corpo, nos quais são inseridos 

diversos direitos que se utilizam para justificar lesão aos direitos do pré-nascido. Veja-se.  

O primeiro deles é o direito de liberdade, no qual se encontra o princípio da autonomia 

da vontade. Este pressupõe uma relação com outros elementos, já que sua existência só se 

justifica diante de outros seres humanos, ou seja, pressupõe socialidade. Sua razão, segundo 

Bruno Torquato de Oliveira Neves, parte da análise em conjunto da compreensão humana 

do mundo, chamada de autonomia crítica; e do poder de escolha de determinado 

comportamento, autonomia da ação231.     

É uma norma que concede às pessoas o poder de decisão de seus atos, que se estende 

tanto aos casos patrimoniais como existenciais, cujo resultado deve vir de acordo com as 

outras normas jurídicas, daí a liberdade ser desenvolvida na apreensão com outros 

princípios, como da dignidade, igualdade e boa-fé. Ante esse novo paradigma em que o 

Direito deve ser visto como um sistema unitário, isso refletiu na autonomia privada, 

passando adotar uma expressão de individualidade e autorregulamentação, sendo o caso 

concreto que determinará seu conteúdo232.  

Ainda em defesa da liberdade da mulher, afirma que os direitos à vida, à integridade 

corporal e à liberdade são indispensáveis para a personalidade humana, e que não existe 

interesse público que venha a se sobrepor à autonomia da utilização de partes do seu corpo.  

E, se utilizando desses argumentos, é que consideram o nascituro desprovido de 

personalidade e não limitador da respectiva autonomia.   

Enfatiza Daniel Sarmento que a autonomia da mulher está vinculada diretamente à 

escolha de ela ter filhos ou não, já que sua geração pode comprometer aspectos de sua vida, 

                                                 
231 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. O Direito pela perspectiva da autonomia privada (relações 

jurídicas, situações jurídicas e teoria do fato jurídico na segunda modernidade).2.ed.rev.atual.ampl.Belo 

Horizonte: Arraes editores, 2014, p. 95.  
232 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. O Direito pela perspectiva da autonomia privada (relações 

jurídicas, situações jurídicas e teoria do fato jurídico na segunda modernidade).2.ed.rev.atual.ampl.Belo 

Horizonte: Arraes editores, 2014, p.115-116.  
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como projetos, além da responsabilidade que acomete na educação deles, por isso a 

liberdade da mulher no direcionamento de sua vida e sua relação com os direitos 

reprodutivos, sendo a legislação brasileira desenvolvida sem considerar tais direitos, numa 

dimensão desproporcional com o homem, ferindo o princípio da igualdade233.  

Há mais além, em que essa liberdade comporta no direito sobre partes do corpo 

(corresponde à integridade física) e no direito à privacidade, sobre o qual a pessoa deve ter 

seu espaço privado protegido de interferências externas, com exceção de ações que não se 

coadunam com as disposições normativas234. A autonomia é uma maneira de 

desenvolvimento da personalidade, em que a liberdade exterioriza tais direitos essenciais 

para o desenvolvimento da dignidade. 

No direito à privacidade está a liberdade sexual da mulher, a qual se encontra tanto no 

âmbito privado como no público, pois, ao mesmo tempo em que é fornecido a mulher optar 

sobre sua relação no âmbito doméstico, o Estado deve garantir proteção para que tal direito 

possa ser exercido da maneira mais ampla possível. Essa liberdade sexual está atrelada à 

liberdade reprodutiva, mas que só fora reconhecida posteriormente, defendida pelo 

movimento feminista.  

Os direitos sexuais, por estarem condicionados aos direitos liberais, tiveram sua 

regulamentação dada tardiamente, visto que não era interesse do Estado regulamentar algo 

da relação privada. É daí que os direitos reprodutivos, por via do referido movimento, foram 

aliados ao direito à saúde, e, assim, positivados na Declaração dos Direitos Humanos, 1948, 

e posteriormente em outros documentos internacionais, como na Convenção sobre 

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW), 1979, que 

preceitua garantias ao planejamento familiar e assistência pelo Estado na gravidez, no parto 

e após. Os direitos sexuais, contudo, só foram reconhecidos nos anos de 1980, nos debates 

internacionais, pois, até então, a vida privada da pessoa era salvaguardada235.  

Essa diferenciação de liberdade reprodutiva e direitos sexuais possui como escopo 

demonstrar que a mulher vai além de um ser reprodutivo, possuindo capacidade de usufruir 

do seu corpo. Com efeito, o movimento feminista passou a lutar pela descriminalização do 

                                                 
233 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e Constituição. Revista de Direito Administrativo, 

v.240,Rio de Janeiro, abril-jun, p. 43-82, 2005, p.71.   
234 TONETTO, Milene Consenso. O direito humano à liberdade e a prática abortiva brasileira. Revista 

Bioética, v.26, n.1, Brasília, p. 58-66, jan-mar, 2018, p. 62.  
235 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: um análise comparativa com os 

direitos reprodutivos. Revista Internacional de Direitos Humanos, v.5, n.8, p.60-83, 2008, p.73-74. 
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aborto, sob o argumento da liberdade sexual e vinculando a problema de saúde pública, ao 

relatar a quantidade de abortos ilegais e os que provocam a morte de mulheres.  

Percebe-se que a temática do aborto se vinculou aos direitos sexuais e reprodutivos, 

que foram destaque nas conferências internacionais, como a Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (Conferência do Cairo -1994) e Beijing (1995). Esta 

foi um grande marco nos direitos das mulheres, ao reconhecer os direitos sexuais e 

reprodutivos, como forma de emponderamento e autodeterminação236.  A Conferência do 

Cairo destacou os poderes que as mulheres possuem sobre suas vidas sexuais e produtivas, 

determinando que os países devem envidar esforços para tornar acessível a saúde 

reprodutiva, além do reconhecimento do aborto e planejamento democrático237. 

Desde 1995, várias modalidades de investimentos foram utilizadas para melhor 

desenvolver os conceitos de direitos sexuais, passando sua estrutura a ser reconstituída, sob 

o manto dos princípios de personalidade, e enfatizando o direito à diversidade sexual, bem 

como integrando a premissa da equidade de gênero e a igualdade à personalidade238.    

Em decorrência dessa previsão de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, a ordem 

internacional insufla que os Estados garantam tais direitos e revejam as normas que tratam 

da criminalização do aborto para ser tratado como uma questão de saúde pública, e, assim, 

deixando a critério da mulher a interrupção da gravidez. A própria ONU, em 2005, 

considerou violação aos direitos das mulheres a proibição do aborto legal239.  

Cabe fazer um adendo, apenas a critério de conhecimento, já que não é o escopo deste 

trabalho. Em oposição a esse movimento feminista, há documentos relatando qual seria o 

seu real objetivo, qual seja, a promoção do aborto no controle do crescimento populacional 

                                                 
236 Conferencias mundiales sobre la mujer. On line. Disponível em: http://www.unwomen.org/es/how-

we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women. Acesso em 04 julho de 2018.  
237 Como foi ressaltado no parágrafo 7.10, que trata das ações: “[...] Ao mesmo tempo, esses países devem 

eles próprios dar maior prioridade a serviços de saúde reprodutiva, inclusive a uma série abrangente de 

dispositivos anticoncepcionais e se libertar de sua atual dependência do aborto no controle da fecundidade, 

atendendo urgentemente à necessidade das mulheres, nesses países, de melhor informação e de mais opções 

[...]” (Relatório da Conferência Internacional sobre população e desenvolvimento –plataforma de 

Cairo. On line. Disponível em: http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-

content/uploads/2009/08/instru_inter_cairo.pdf. Acesso em: 04 de julho 2018.  
238 Original “[...]While the principles of personhood and diversity were retained, the right to sexual diversity 

was emphasized and the premise of gender equity and equality was integrated with personhood”. 

(CORRÊA, Sonia; PARKER, Richard. Sexuality, human rights and demographic thinking: connections and 

disjunctions in a changing world. Sexuality Research and Social Policy, v. 1, n. 1, p. 15-38, jan, 2004, p. 

21) 
239 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Max 

Limonad, 1997, p. 60-61.  Especialistas da ONU argumentam que: “A capacidade das mulheres de fazer 

escolhas para si e para suas famílias não deve ser privilégio reservado às mais ricas, mas deve ser o direito 

de todas as mulheres e meninas no mundo todo”. (Aborto seguro é direito de todas as mulheres, afirmam 

especialistas. On line. Disponível em: https://nacoesunidas.org/aborto-seguro-e-direito-de-todas-as-

mulheres-dizem-especialistas-da-onu/. Acesso em: 04 de julho de 2018.  

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2009/08/instru_inter_cairo.pdf
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2009/08/instru_inter_cairo.pdf
https://nacoesunidas.org/aborto-seguro-e-direito-de-todas-as-mulheres-dizem-especialistas-da-onu/
https://nacoesunidas.org/aborto-seguro-e-direito-de-todas-as-mulheres-dizem-especialistas-da-onu/
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e o rompimento da distinção entre direitos humanos e legislação positiva, chamada de 

Cultura da morte. Esta se utiliza de três estratégias, a primeira das quais é a implantação do 

aborto, sob o manto do Conselho Populacional, com início em Nova York, cujo fundador é 

John Rockefeller, fundando-se no planejamento familiar e legalização do aborto. A segunda 

forma de atuação foi criada pela fundação Ford, em 1990, com argumento nos direitos 

sexuais e reprodutivos. Devido essas duas não alcançarem o objetivo pretendido, surge então 

a terceira estratégia, sob o argumento de redução de danos, de acordo com falsos dados sobre 

a legalização do aborto. Tentando se utilizar do Poder Legislativo, Executivo e o 

Judiciário240.     

No âmbito nacional, há proteção da integridade física e psíquica no Código Civil e 

Constituição Federal para todos seres humanos, além da Convenção de Belém do Pará, que 

reconheceu, no seu artigo 4º, o direito da mulher ter sua integridade física, psíquica e moral 

preservada. Destaca-se, ainda, o fato de o Brasil ser signatário dos tratados internacionais 

como a Convenção de Pequim, que trata da autonomia da mulher nos seus direitos sexuais 

e reprodutivos241.  

Além do mais, foram criadas leis garantes da ideia feminista, ou melhor, do direito 

menos patriarcal, como a Lei trabalhista (9.029) de discriminação contra a mulher; 

criminalização ao assédio sexual (lei 10.224) e a Legislação nº 10.778, a qual preceitua o 

estabelecimento de notificação compulsória no caso de violência contra a mulher atendida 

em rede de saúde pública e privada. Enfatiza-se, ainda, que limitar ou excluir da mulher 

decisões morais é interromper sua autonomia, considerando-a como relativamente capaz, 

partindo para um retrocesso ao Código Civil de 1916242.  

Com relação ao aspecto da integridade psicofísica, já mencionada, tem tido sua 

compreensão como autodesenvolvimento da personalidade e garantia dos demais direitos, 

                                                 
240 Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte. On line. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/2z6zfoqcyu7hxot95z3c/a-nova-estrategia-

mundial-do-aborto.pdf. Acesso em 07 de julho de 2018.  
241 Destaca no artigo 30: “Assegurar a igualdade de acesso e a igualdade de tratamento de mulheres e 

homens na educação e saúde e promover a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e sua educação” 

(Declaração de Pequim adotada pela quarta conferência mundial sobre as mulheres: ação para 

igualdade, desenvolvimento e paz (1995). On line. Disponível em: 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pekin.htm. Acesso em: 04 de 

julho 2018.  
242 CIPRIANI, Marcelli. Violencia(s) contra a(s diferentes) mulher (es): a proibição do aborto e a urgência 

de tornar visível o socialmente invisibilizado. Revista de direitos fundamentais, Vitória, v.15,n.2, p.107-

140,jul/dez,2014, p.109 e133.   

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pekin.htm
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como à vida, ao nome, à imagem, à honra, à privacidade, ao corpo, à identidade pessoal, 

entre outras, englobando a dignidade humana e a igualdade243.  

Como já sabido, a integridade física constitui o corpo na integralidade ou partes 

dele, de que a pessoa pode usufruir. É com essa ideia que surgem defensores, como 

Eduardo Espinola Filho, do nascituro pertencer à mãe, ou seja, o pré-nascido é desprovido 

de autonomia do corpo da genitora, precisando desta para sobreviver, sendo apenas um 

novo ser244.    

Assim, estaria o neonato numa relação de simbiose com a mãe e, por ser 

considerado como parte dela, pertenceria à gestante; assim, escolher como disporia de 

parte do corpo, ou seja, plena liberdade em deixar ou não o desenvolvimento do feto. É 

com essa ideia que defende Sérgio Abdalla245 só existir esse rompimento definitivo com 

o nascimento, ou melhor, com o destaque total do corpo da mãe.    

Nesse sentido, Ronald Dworkin enfatiza que a decisão sobre aborto é estritamente 

privada, pois resulta do controle da mulher sobre as mudanças em seu corpo e que as 

formas de contracepção se equiparam aos abortíferos, autorizados pelo Estado, que, neste 

caso, acaba autorizando de maneira indireta o aborto. E destaca “[...] o fato de viver de 

acordo com nossa liberdade é tão importante quanto ao fato de possuí-la [...]”. Ele 

reconhece que a vida humana é sagrada, mas o debate está centrado em saber como esta 

é compreendida246.  

Para os seus defensores, ao deslocar essa relação de feto e mãe para uma discussão 

moral e ética, estar-se-ia tirando da própria mulher o seu direito de decidir e sua 

autonomia, pois passaria para o Estado tal responsabilidade sobre a vida do feto, já que 

                                                 
243 FACHIN, Luiz Edson. Análise crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos 

direitos de personalidade no Código Civil brasileiro, fundamentos, limites e transmissibilidade. On 

line. Disponível em: http://www.abdireitocivil.com.br/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lise-

Cr%C3%ADtica-Construtiva-e-de-%C3%8Dndole-Constitucional-da-Disciplina-dos-Direitos-da-

Personalidade-no-C%C3%B3digo-Civil-Brasileiro-Fundamentos-Limites-e-Transmissibilidade.pdf. 

Acesso em: 04 de julho de 2018.  
244ESPÍNOLA, Eduardo; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Tratado de Direito Civil brasileiro: Do sujeito 

de direitos subjetivos e, em particular, das pessoas naturais. v.10, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, 

p.508.  
245 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 140.  
246 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdade individuais. Tradução: Jefferson 

Luiz Camargo.2.ed.São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p.147 e 343. Faz uma análise acerca da decisão 

no caso Roe v. Wade, em 1973, em que declarou inconstitucionais as legislações estaduais dos EUA que 

consideravam crime o aborto de fetos ainda não viáveis, considerando o direito à privacidade da grávida e 

não consideraram o embrião como pessoa constitucional. Com relação a este ponto, destaca o autor que 

“[...] se o feto fosse reconhecido pela Constituição como uma pessoa com direitos, então não haveria dúvida 

de que, em quase todas as circunstâncias, os estados realmente teriam uma razão inexorável para proibir o 

aborto” (IBIDEM, p.162) 

http://www.abdireitocivil.com.br/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lise-Cr%C3%ADtica-Construtiva-e-de-%C3%8Dndole-Constitucional-da-Disciplina-dos-Direitos-da-Personalidade-no-C%C3%B3digo-Civil-Brasileiro-Fundamentos-Limites-e-Transmissibilidade.pdf
http://www.abdireitocivil.com.br/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lise-Cr%C3%ADtica-Construtiva-e-de-%C3%8Dndole-Constitucional-da-Disciplina-dos-Direitos-da-Personalidade-no-C%C3%B3digo-Civil-Brasileiro-Fundamentos-Limites-e-Transmissibilidade.pdf
http://www.abdireitocivil.com.br/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lise-Cr%C3%ADtica-Construtiva-e-de-%C3%8Dndole-Constitucional-da-Disciplina-dos-Direitos-da-Personalidade-no-C%C3%B3digo-Civil-Brasileiro-Fundamentos-Limites-e-Transmissibilidade.pdf
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haveria uma negativa moral da capacidade da gestante. Assim, a partir do momento em 

que o Estado impõem “[...]a uma pessoa decisão alheia a sua vontade individual, sem ao 

menos considera-la, não parece legítimo exigir-lhes obrigações decorrentes da 

persistência deste ato [...]247”.  

João Baptista Villela, contudo, destaca que a questão da saúde da mulher, bem como 

os direitos do feto, dignidade humana, definição de vida e densidade demográfica, 

encontram-se na órbita da moralidade, e a discussão do aborto não pode ficar à margem 

deste, correndo o risco de restar na superficialidade248.  

A liberdade também é compreendida como direito psíquico, como acentua Carlos 

Alberto Bittar, sendo definido como direito da pessoa se desenvolver sem interferências, 

e de acordo com a sua vontade nas diversas esferas da vida, seja pessoal, financeira ou 

espiritual249.   

Ainda em defesa dos direitos das mulheres, Judith Jarvis Thompson ressalta que há 

o direito à integridade psíquica, assegurado a todas as pessoas, mas, no caso das gestante, 

o nascimento está relacionado com a responsabilidade e comprometimento com o ser 

gerado, causando uma mudança no cotidiano e no próprio psicológico, o que não poderá 

obrigar uma mulher a conceber um filho contra sua vontade, já que tal direito será violado 

diante das consequências advindas do nascimento. Daí o concebido terá menos valor do 

que um nascido250.   

A posição deste trabalho é contrária aos argumentos expostos por esse movimento 

feminista, pois, mesmo ante o fundamento de o nascituro pertencer ao corpo da mãe, e, 

por isso, poder ela dispor, cabe destacar que o próprio Código Civil só admite a disposição 

de partes do corpo com gratuidade e para fins altruísticos ou científicos, o que é 

totalmente inviável no caso de interrupção da gravidez, ou melhor, ilegal, já que não há 

doação de órgãos e, sim, um rompimento da vida de um ser, se considerar o intrauterino 

como tal.  

Não se está aqui negando a existência de tais direitos, mas, na textura de uma 

“sociedade” utilitarista e movimentos que buscam impor a qualquer custo a liberdade de 

                                                 
247 CIPRIANI, Marcelli. Violencia(s) contra a(s diferentes) mulher (es): a proibição do aborto e a urgência 

de tornar visível o socialmente invisibilizado. Revista de direitos fundamentais, Vitória, v.15,n.2,p.107-

140,jul/dez,2014, p. 122.  
248VILLELA, João Baptista. Estado laico, estado amoral?, on line. Disponível em: 

https://www.ufmg.br/boletim/bol1506/segunda.shtml. Acesso em: 04 de julho 2018.  
249 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade . 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 102.  
250 THOMPSON, Judith Jarvis. “A Defense on Abortion”. In: DWORKIN, Ronald. The Philosophy Df 

Law. Oxford: Oxford University Press. 1977, p. 112-128.  
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direitos sexuais e autonomia privada de forma absoluta, não se pode esquecer que 

determinadas escolhas se projetam no outro, pois este possui, também, direitos que devem 

ser assegurados e limitadores de tal liberdade. É nesse aspecto que devem ser analisados 

os direitos da mulher/gestante, em face dos direitos do nascituro já resguardados pelo 

ordenamento jurídico, não podendo o Poder Judiciário decidir, quando houver conflito 

entre estes, sem analisar toda essa complexidade.   

Como conclui Silmara Chinelato, em parecer como membro da Comissão Temas 

Atuais, que é inconstitucional e ilegal a defesa do aborto como método de planejamento 

familiar, por violar a vida desde a concepção, já que afronta o Código Civil, que 

reconhece a personalidade do nascituro; o Código Penal, pois o mesmo incrimina a prática 

do aborto; e a Constituição por ser garantidora do direito à vida251. Dessa forma, não há 

como impor os direitos inerentes à defesa da mulher a todo custo, sem analisar e 

compreender o nascituro como pessoa e, consequentemente, como ser dotado de 

personalidade jurídica, devendo isto ser considerado para decisões no âmbito do 

Judiciário.  

Assim, cabe abordar, no próximo ponto, como o Supremo Tribunal Federal vem 

decidindo sobre os direitos do nascituro e os direitos das mulheres, analisando os 

argumentos utilizados pela suprema Corte, bem como que teoria da personalidade é 

aplicada, numa análise de modo de interpretação utilizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Aborto. Planejamento familiar. Aspectos jurídicos. Parecer ao 

Instituto dos Advogados de São Paulo, como membro da Comissão Temas Atuais. Conferência sobre 

população e desenvolvimento (Cairo, setembro de 1994). Revista do Instituto de pesquisa e estudo, n.15, 

ago-nov,p.221-224, 1996, p. 223.  
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4 A TEORIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO NASCITURO NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

4.1 Precedentes  

 

A fim de se aportar às decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, recorreu-se 

aos metadados nascituro, teoria natalista e teoria concepcionista. Foram encontrados 13 

acórdãos e selecionados os que ressaltam sobre a personalidade jurídica do nascituro e a 

concepção de pessoa:  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510; Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54; Habeas Corpus nº 124.306. Além destes 

já julgados, serão estudados, ainda  sub judice, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5581 e a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 442, os quais correspondem 

com a referida temática. Essa análise se faz necessária, como meio para se perscrutar o 

entendimento da Suprema Corte perante a personalidade jurídica do nascituro, interligado 

com os argumentos já aqui dispostos. Veja-se nas subseções agora expressas.  

 

4.1.1 Ação direta de inconstitucionalidade 3510 

Esta ação direta de inconstitucionalidade não cuida, categoricamente, do nascituro do 

ventre materno, mas do embrião in vitro. Apesar de não ser o escopo deste experimento, essa 

decisão reporta-se a questões sobre a teoria da personalidade jurídica, que será parâmetro 

para se entender sobre decisões posteriores a esta.  

A ADI 3510 surgiu com o propósito de averiguar a constitucionalidade do artigo 5º da 

Lei de biossegurança, em face do artigo 5º e 1º, inciso III, da Constituição Federal/88. Essa 

Lei (nº 11.105/2005) foi promulgada com vistas a regular os dispositivos dos incisos II, IV 

e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, o qual estabelece, dentre outras prescrições, 

o descarte de organismos geneticamente modificados. Estabelece o artigo 5º a permissão 

para uso de células- tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados, após atendidas algumas condições252.  

                                                 
252 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. § 1o Em qualquer caso, é 

necessário o consentimento dos genitores. § 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.§ 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. (BRASIL, Lei 11.105/20015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
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Uma das condições para que possa ocorrer o efetivo emprego das células é a 

inviabilidade dos embriões; ou que estejam congelados há mais de três anos. Ocorre que não 

houve uma justificativa dessas condições na Lei, o que fez com que o Procurador Geral da 

República propusesse uma ação direta de inconstitucionalidade para considerar esse 

dispositivo inconstitucional, sob o argumento de ferir o Estado Democrático de Direito, já 

que preserva o direito à vida, e, consequentemente, a dignidade humana, visto ser o embrião 

ser humano.  

E, o mais interessante, ainda argumenta em defesa da vida que esta inicia com a 

fecundação, adotando a teoria concepcionista, e o “[...] zigoto, constituído por uma única 

célula, é um "ser humano embrionário"”. Assim, teria uma corrente da defesa do embrião, 

consistindo este em ser humano, merecedor de proteção jurídica; e a segunda linha de 

pensamento, a qual sustenta que o embrião in vitro é distinto do que se desenvolve nas 

entranhas da mulher. Mesmo este, ainda assim, não está no seu desenvolvimento físico e 

neural, e, para se ter vida, era necessário ter intervenção humana, o que não acontece nos 

embriões congelados.  

Após a análise inicial, o relator, ministro Carlos Ayres Britto, voto vencedor, 

posicionou-se contrário aos argumentos do Procurador, defendendo, com base na teoria 

natalista, que, conforme dispõe o artigo 2º do Código Civil, a personalidade jurídica só é 

adquirida após o nascimento, extraindo a interpretação de que só há vida pós-parto. E, 

para que possa ser considerado como pessoa, este deve interagir com o mundo exterior, 

para defini-lo como membro da sociedade, numa dimensão biográfica, muito mais do que 

biológica.  

Ainda destaca que só será sujeito de adquirir direitos e contrair obrigações, 

suscetível de imposição legal, após o nascimento com vida. Assim, “[...] vida humana já 

revestida do atributo da personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre o 

nascimento com vida e a morte”253; e a Constituição Federal não disciplinou quando 

ocorreria o início da vida, assegurando a dignidade humana que deve ser compreendida 

no sentido biográfico, notarial e também moral. Conclui que, ao dispor sobre direitos da 

pessoa humana ou individuais, está se relacionando ao ser humano como pessoa, ou seja, 

já nascido, e destinatário de direitos resguardados pelo ordenamento jurídico.  

                                                 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 19 de julho de 

2018).  
253 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. 2008, p. 163. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018 2008.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
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Percebe-se que o Relator, ao mencionar o artigo 2º do Código Civil, entende ser os 

direitos “[...] de quem se encontre a caminho do nascimento”, pertencentes ao ventre 

materno, esquecendo-se ele de realizar uma análise junto com Constituição Federal, 

Código Civil e tratados internacionais. Além do mais, ainda trata do disposto no Estatuto 

da Criança e Adolescente, ao assinalar que só é tido como criança a contar do primeiro 

dia de vida extrauterina. Como, entretanto, já visto, tal argumento não há de prosperar, 

pois não houve análise do Estatuto como um todo, para que se pudesse chegar a essa 

conclusão. Ademais, como já foi objeto de estudo, o nascituro é considerado criança, pois 

é defensável sua adoção, como leciona Silmara Chinelato254, de tal modo que caberia à 

lei infraconstitucional adotar qual teoria seria mais adequada sobre a personalidade 

jurídica. 

Continuando ainda em seus argumentos, ressalta que a Constituição, ao se reportar à 

inviolabilidade, estaria protegendo um ser personalizado, salvaguardando os direitos, a 

depender das fases do desenvolvimento do feto. Reconhece que a vida humana coincide com 

a fecundação, mas não se confunde com a constituição da pessoa física ou natural. Finaliza 

dizendo que, ao se utilizar o embrião in vitro, não se o estaria o extirpando do ventre, pois o 

que a Lei de Biossegurança autoriza é o procedimento externa-corporis, e, para ele ter 

viabilidade, é necessário o corpo da mulher, pois o feto pertence a esta, além de ser 

autonomia individual a escolha do casal sobre este processo, como modalidade de 

planejamento familiar.  

A ministra Ellen Gracie acompanhou o Relator e destacou que o embrião não pode ser 

classificado como pessoa, tampouco como nascituro, pois a ordem jurídica só admite a 

qualificação como pessoa para aquela nascida com vida, não ocorrendo qualquer ofensa à 

dignidade humana ao embriões inviáveis ou destinados a descartes.  Acrescenta Celso de 

Mello, corroborando o Relator, que só há vida humana com a atividade cerebral, não 

vislumbrando igualdade de embrião com a pessoa nascida.  

Seguindo o mesmo entendimento, Carmén Lúcia antecipou seu voto e apoiou as 

pesquisas científicas, ressaltando que, caso não autorizasse as pesquisas com células-tronco, 

estas seriam descartadas, retirando-se a dignidade desses embriões, pois nem estariam sendo 

implantados no útero humano nem utilizados em pesquisas.   Sob a perspectiva do receptor, 

seria um caso de garantia de vida. Na mesma direção foi o voto do ministro Marco Aurélio, 

                                                 
254 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 219.  
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destacando, a mais, que não se trata da conexão da mãe com o filho, mas de excedentes de 

óvulos fecundados que seriam descartados.  

O ministro Joaquim Barbosa entende ser a ação total improcedente, já que deve ser 

garantida a além da liberdade de pesquisa, a autonomia da vontade dos genitores, ou seja, 

ninguém pode obrigá-los contra seus interesses, compreendendo que o direito à vida é 

relativo e, neste caso, cede ao direito coletivo.    

Com os argumentos em parte desfavoráveis ao Relator, requerendo uma decisão 

aditiva, veio o ministro Eros Grau, ao destacar ser possível a utilização de células-tronco, 

com vistas à garantia da liberdade científica e do direito à vida em sentido geral, qual seja, 

da cura de várias pessoas pelo procedimento. Contudo, cabe mencionar que o ministro se 

posicionou sobre alguns pontos em relação ao embrião no ventre materno, reconhecendo 

que os direitos dos nascituros eram protegidos pelo Direito Justiniâneo e nas Ordenações 

Filipinas e Afonsinas, e que “O nascituro não apenas é protegido pela ordem jurídica, a 

sua dignidade humana preexistindo ao fato do nascimento, mas é também titular de 

direitos adquiridos”255.  

Assinala o nascituro como pessoa, por ser sujeito de direitos, ficando sob condição 

suspensiva apenas a sua capacidade de exercício, pois o Código Civil garante ao pré-

nascido o direito de receber doações e ser adotado, sendo pertencente a categoria do 

gênero humano. “Daí que a proteção da sua dignidade é garantida pela Constituição, que 

lhe assegura ainda o direito à vida. A autonomia do embrião manifesta-se de maneira 

especial, na medida em que sua única opção é nascer. Mas é autonomia. Há, no aborto, 

destruição da vida”256.   

O ministro Carlos Alberto Menezes Direito fez uma análise das etapas do 

procedimento in vitro e destacou que as promessas atribuídas às células-tronco embrionárias 

não são certeza de sua garantia, mas o que se busca responder é sobre a existência do direito 

à vida do embrião, o qual é reconhecido por este. Destaca, ainda, que as fases do 

desenvolvimento humano não podem ser isoladas e consideradas uma melhor do que a outra.  

                                                 
255 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. 2008, p. 453. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018 2008. 
256 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. 2008, p.454. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018 2008. 
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Em defesa da inconstitucionalidade do artigo da Lei de Biossegurança, ressalta o 

Ministro que essas pesquisas envolvem a vida humana e, por isso, o assunto não pode ser 

visto isoladamente, na qual a dignidade do ser é subordinada a valores éticos que devem ser 

sobrepostas ao utilitarismo e desenvolvimento da ciência. Ressalta que não se pode 

confundir potência com possibilidade, sendo aquela posterior a um ato determinado. Sendo, 

assim, a criança um homem em potência, da mesma forma o embrião. Com efeito, o ato já 

se encontra na própria potência, pois o embrião já é alguém com a fecundação, pois foi 

gerado para ser, mas deixa de ser quando ocorre uma interrupção257.  

Assim, concluiu pela procedência parcial da ação, para conferir interpretação 

conforme a Constituição sem redução de texto do artigo da Lei de Biossegurança. Percebe-

se que houve, por parte do Ministro, uma tentativa de salvaguardar a vida humana, 

considerando o embrião como pessoa, fazendo uma conjugação com os direitos previstos na 

Constituição, demostrando uma necessidade de normatização sobre o tema.  

Malgrado os argumentos expostos pela inconstitucionalidade, o Relator foi o voto 

vencedor, sendo seguido por cinco ministros (Ellen Gracie, Carmen Lúcia, Joaquim 

Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello), e os outros cinco com votos contrários em certos 

pontos, porém não houve um voto a favor da total inconstitucionalidade da ação. Demonstra, 

pois, ser esta uma matéria complexa e bastante polêmica, necessitando de argumentos 

plausíveis e consistentes.  

Relativamente ao embrião resultante de fertilização in vitro, o ministro Luis Roberto 

Barroso destaca que este não pode ser considerado pessoa, nem mesmo nascituro, pois não 

é acobertado pela Lei Civil, e, antes da Lei nº 11.105/2005, não havia regulação jurídica 

específica para este tipo de procedimento, por não consistir o seu desenvolvimento no 

útero258.  

As bases teóricas utilizadas para declarar a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 

de Biossegurança encontram-se na teoria natalista, pois as garantias asseguradas são para 

                                                 
257 Sob um análise Civil-Constitucional, o Ministro entende que: “A pessoa (do art. 2o do Código Civil) é 

tão somente uma sombra na caverna das legislações. O ser que a projeta é que merece a atenção do jurista. 

É de se perguntar se o mutismo e a surdez da sombra, se a sua forma distorcida, é que definirão o tratamento 

a ser dado à sua realidade. Na verdade, o direito à vida tem extensão abrangente, que enlaça a dignidade da 

pessoa humana, justificando-a. O embrião é vida, vida humana. Uma vida que se caracteriza pelo 

movimento de seu próprio e autónomo desenvolvimento, representado nas suas seguidas divisões, nas suas 

clivagens”.  (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. 2008, p.283. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018).  
258 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3510. Petição anexada. Disponível 

emhttp://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
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o indivíduo-pessoa, e a esfera infraconstitucional protege de modo gradual/por etapa o 

desenvolvimento humano259.  

Diferentemente, argumenta Silmara Chinelato, que o Direito constituendo poderá 

considerar o embrião pré-implatatório como pessoa, pois possui carga genética diferenciada 

dos seus genitores/doadores do óvulo e do sêmen, ressaltando ser necessária uma legislação 

futura civil e penal para regulamentar mais efetivamente esse tipo de procedimento260.  

Em alguns votos, reconhecem a dignidade ao nascituro, mas não o considerando como 

pessoa. Percebe-se que, mesmo ante declaração de constitucionalidade do artigo da Lei, em 

alguns votos, há certa incoerência, mas leva ao mesmo resultado. No voto do ministro Carlos 

Britto, ele evidencia que não é possível atribuir o caráter de pessoa ao pré-nascido, mas só 

com o nascimento, pois, na gravidez humana, não há pressuposto de duas pessoas, a mãe e 

o ser gerado, mas reconhece a dignidade de ambos.  

Entrementes, a ministra Carmén Lúcia aduz que o embrião não pertencente ao útero 

não pode ser visto como pessoa. Contrario sensu, o embrião no útero materno é pessoa. 

Ainda prossegue, no entanto, acentuando que a Lei dispõe que pessoa seria aquela só após 

o nascimento, e o embrião, acoplado ao útero, seria o nascituro261.  Além disso, ela declara 

não ser necessário indicar qual o início da vida para o caso. Já Celso de Mello assevera a 

necessidade de análise sobre as teorias do início da vida, cabendo ao interprete a melhor 

escolha da teoria a ser adotada em prol do interesse público262.   

Assim, a decisão majoritária adotou um entendimento pós-positivista, fazendo 

interação com a ética-humanística, sob o enfoque da liberdade de planejamento, de 

expressão da atividade científica, direito à saúde e relativização dos direitos, a depender da 

                                                 
259ANDRADE, Fabio Siebeneichler de. A tutela dos direitos da personalidade no direito brasileiro em 

perspectiva atual. Revista de Derecho Privado, n. ° 24, p. 81 a 11, jan – jun, 2013,p.93. 
260 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos de personalidade do nascituro. Scientia Iuris, 

v 7/8, p. 87-104, 2003/2004, p.91.  
261 Não se lhe pode opor, segundo entendo, a garantia da dignidade da pessoa humana - artigo 1º, inciso III 

-, nem a garantia de inviolabilidade da vida, pois, conforme acredito, o pré-embrião não acolhido no seu 

ninho natural de desenvolvimento - o útero - não se classifica como pessoa. A ordem jurídica nacional 

atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. Por outro lado, 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.( 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510. Inteiro Teor do 

Acórdão, 2008, p. 212. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018) 
262 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510. Inteiro Teor do 

Acórdão. p.579. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 21 de julho 

2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
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fase do desenvolvimento fetal. Observa-se que, na defesa desta, não houve o reconhecimento 

de ser humano nos primeiros estádios do desenvolvimento, sendo isso contraditório em 

relação aos conhecimentos científicos e com o ordenamento jurídico, já que este, seja pela 

Constituição Federal, lei infraconstitucional ou supralegal, independentemente do estádio de 

desenvolvimento do embrião, assegurou direitos tanto aos concebidos como aos nascidos, 

numa dimensão protetiva desde a concepção.  

 

4.1.2 Ação de descumprimento de preceito fundamental 54 

Após ADI 3510, de 2008, surgiu outro questionamento envolvendo o nascituro, 

desencadeado pela ação de descumprimento de preceito fundamental nº 54 (ADPF), 

julgado em 2012, que teve como escopo a declaração da inconstitucionalidade da 

interpretação que considera crime a interrupção de gravidez de feto anencefálico. É 

importante a análise deste para se conhecer os argumentos contrapostos aos direitos do 

nascituro e ratificando a teoria adotada nesse caso.  

Antes de adentrar o mérito da questão, é necessário, inicialmente, entender o que é o 

anencefálico. Apesar de este corresponder ao significado de ausência do encéfalo, não é essa 

definição literal, visto que pode significar a perda de parte deste, ou seja, ele é constituído 

por outras partes, como o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Constitui um defeito no 

fechamento do tubo neural que forma o cérebro, o qual ocorre por volta do vigésimo quarto 

dia da concepção e só caracterizando anencefalia se atingir a extremidade distal do tubo 

neural.263 

Registra-se o fato de que, segundo a Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia264, o número de casos tem aumentado, e em 100% destes o recém-

nato poderá falecer após o parto.  Há casos, contudo, como de Marcela Jesus, diagnosticada 

com anencefalia, que só veio a falecer após um ano e seis meses, demonstrando as incertezas 

do diagnóstico e as consequências da referida patologia265.  

Diante dos números de casos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 

– CNTS, representada por Luis Roberto Barroso, formalizou o pedido de ADPF, sob os 

                                                 
263 PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2.ed.reim. Curitiba: Juruá, 2012, p.263.  
264ANDALAFT NETO, Jorge. Anencefalia: posição da febrasgo. Disponível em: 

http://www.bioeticaefecrista.med.br/textos/anencefalia_febrasgo.pdf. Acesso em: 27 de julho de 2018.  
265 FIGUEIREDO, P. C. A interrupção da gravidez de concepto com anencefalia ante o reconhecimento do 

nascituro como específico sujeito de direito. Prisma Jurídico, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 347-371, jul./dez. 

2010, p. 362. Outro caso de sobrevivência foi de Nicholas Coke, nos Estados Unidos, até os 3 (três) anos, 

possuia apenas o tronco cerebral, sem o encéfalo. (Centro de Estudo em Biodireito. Nicholas Coke, boy 

born without brain, dies at 3, 2012. Disponível em: https://cebid.com.br/cebid-informacoes/nickolas-coke-

boy-born-without-brain/ Acesso em: 30 de julho de 2018).   

http://www.bioeticaefecrista.med.br/textos/anencefalia_febrasgo.pdf
https://cebid.com.br/cebid-informacoes/nickolas-coke-boy-born-without-brain/
https://cebid.com.br/cebid-informacoes/nickolas-coke-boy-born-without-brain/
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argumentos: a) inviabilidade do feto e sua equivalência ao morto, não considerando 

aborto; b) é causa de excludente de ilicitude, pela ampliação da interpretação do Direito 

Penal; c) causa de violência da dignidade da pessoa humana- física, moral e psicológica; 

d) liberdade da autonomia e vontade da mulher; e) risco à saúde; f) o anencéfalo é 

considerado um natimorto cerebral266.  

Após se conhecer as razões de tal ação, passa-se a discorrer acerca das quatro teses 

que merecem atenção especial, por terem pertinência com este experimento acadêmico.  

O ministro Marco Aurélio, relator do processo, inicia afirmando que há, neste caso, 

confronto da dignidade da mulher e interesses em proteger os direitos dos que já nasceram 

ou não, independentemente de sua condição física. Destaca haver direitos de liberdade e 

individuais, saúde e o usufruto da vida, que não estão diretamente em colisão, mas sim 

em aparente conflito. Defendeu, ainda, a laicidade do Estado, o qual deve ser neutro em 

suas decisões, inadmitindo, assim, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil) como amiga da Corte. 

Fala-se da inaplicabilidade da Constituição Federal, no que concerne ao direitos da 

criança e adolescente, pois não se reconhece criança antes do nascimento, e, também, não 

sustentando a viabilidade de doações dos órgãos do anencéfalo, sob pena de coisificar a 

mulher, mesmo que esteja diante do princípio da solidariedade afeto à doação de órgãos, 

por violação da dignidade da pessoa humana. Quanto ao direito à vida, não há nem mera 

expectativa, não se falando em alguém que há por vir. Utilizando-se das palavras de 

Nelson Hungria, em que só há violação do direito à vida e à pessoa se houver 

impedimento da aquisição do direito à vida e à personalidade civil, por parte daquela que 

é capaz de adquiri-las, o que não ocorre com o anencéfalo.   

O Relator ainda assinalou que, para se conhecer o início da vida, não deve ser 

considerada apenas a fecundação, mas também a viabilidade do feto, já que os direitos do 

feto é alvo de várias graduações e que devem ser sopesados em face dos direitos das 

mulheres, como o direito à saúde da gestante, direito à integridade física (riscos físicos) 

e psíquica (dor, angústia e tristeza); direito à privacidade, ou seja, cabe à mulher - não ao 

Estado- sopesar a decisão de manter a gravidez, cabendo àquele apenas fornecer apoio 

médico e psicológico para a decisão que for tomada267.  É desproporcional a defesa dos 

                                                 
266 BRASIL. STF. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro Teor do Acórdão, 2012, 

p.29. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. 

Acesso em: 30 de julho de 2018. 
267 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p.34-35. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
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direitos de seres sem expectativa, aniquilando os direitos das mulheres, competindo ao 

“Supremo assegurar o exercício pleno da liberdade de escolha situada na esfera privada, 

em resguardo à vida e à saúde total da gestante [...]”268.  

Assim, o voto do Relator foi no sentido de não tipificação penal da conduta de 

antecipação terapêutica do parto referente aos fetos com anencefalia, sendo a tese vencida 

por nove votos a dois.  

O argumento da ministra Carmém Lúcia é no mesmo sentido do Relator, ao 

ponderar que se deve considerar a dignidade do ser humano, numa perspectiva de Direito 

positivo contemporâneo. Ela defende a recorrência do artigo 5º da Lei de Introdução do 

Código Civil, que dispõe acerca da aplicação da lei pelos fins que ela se destina, 

colocando no centro a respectiva dignidade. Assim, o feto anencefálico não possui 

expectativa de vida e, por isso, deve ser garantida uma vida digna para os outros membros, 

como a mãe. A decisão da gestante deve ser livre de coação, simulação, dolo e erro, e 

regida pelo princípio da informação, consentimento esclarecido e da responsabilidade 

civil do médico na prática liberal.  

Ao seguir com seus fundamentos, no item que trata sobre direitos de personalidade, 

a Ministra destaca que, se for considerar a literalidade do artigo 2º do Código Civil, a 

personalidade se inicia com o nascimento, e a condição de pessoa fica suspensa, porém 

esta não pode ser possível, pois os direitos já são adquiridos desde a concepção. Esclarece, 

entretanto, que, em qualquer teoria que seja adotada, o nascituro tem expectativa de vida, 

pois “[...] foram assegurados direitos presentes e futuros, esse com o nascimento com 

vida, sem que com isso se conclua pelo fracionamento da personalidade [...]”.269  

Concluiu que, apesar da divergência quanto ao início da personalidade jurídica, não 

há dúvidas quanto ao óbito (artigo 6º do Código Civil), que será diagnosticado com a 

morte encefálica, relacionando esta com o feto anencéfalo. Há, porém, corrente 

contraposta, que defende o feto anencéfalo como titular de direitos desde a concepção, já 

que denota sinais vitais, como a respiração, sendo este o aspecto para ser considerado 

                                                 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 
268 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p.37. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 
269 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p.209. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
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morte, ou seja, a falta de respiração. Mesmo diante de tal doutrina, o feto é desprovido de 

direitos, pois não tem condições de adquirir personalidade, “[...] a despeito de merecer a 

proteção estatal, não mais como ente vivo, mas como ente desprovido de possibilidade de 

vida, protegendo-o indiretamente, com direito a nome, sepultura, respeito à imagem”270.   

Em posição contrária à defesa da antecipação terapêutica do parto, consigna-se o 

voto do ministro Ricardo Lewandowski, ressaltando que há dois centros de debate na 

ação. O primeiro é o direito à vida do nascituro e o outro o direito à autonomia da gestante. 

Ao se perquirir sobre a interpretação conforme a Constituição, não poderá ser realizada 

se contiver afronta a literal dispositivo de Lei ou a vontade manifesta do legislador. 

Assim, se o legislador quisesse dispor sobre os anencéfalos já teria elaborado, não 

cabendo ao Supremo Tribunal Federal fazer as vezes de legislador positivo, ficando 

vigentes as disposições do Texto Penal. Permitir esse tipo de procedimento teria, em tese, 

uma abertura para outros tipos de casos com ou sem malformação dos fetos, pois há, na 

comunidade cientifica, outras patologias que podem tornar o feto “inviável”. 

Em defesa dos direitos do nascituro, ressaltou que as leis infraconstitucionais 

resguardam a vida intrauterina, como o Código Civil, em seu artigo 2º, ou seja “[...] 

mesmo que se liberasse genericamente o aborto de fetos anencéfalos, por meio de uma 

decisão prolatada nesta ADPF, ainda assim remanesceriam hígidos outros textos 

normativos que defendem os nascituros [...]”271, Acrescentou, ainda, que há projetos em 

andamento na Câmara dos Deputados sobre o assunto, que é o  Poder competente, 

julgando, assim, improcedente o pedido.  

Seguindo a mesma linha, o ministro Cezar Peluso também julgou improcedente o 

pedido da ADPF, tecendo, inicialmente, diferenciação quanto à ADI 3510, pois esta 

cuidou de embriões fora do útero materno, diferentemente do caso em foco, considerando 

o feto anencéfalo com vida, já que a morte encefálica só pode ser havida como certa 

quando não há respiração espontânea, não sendo o caso. Rebateu alguns argumentos 

como: a) a encefalia é ausência de parte do cérebro e não todo ele; b) mesmo a 

malformação ainda integra o processo de vida; c) não pode permitir o aborto, neste caso, 

                                                 
270 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p. 214. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 
271 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p. 248. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 
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para salvar vida de terceiro; d) para configurar o aborto, basta a interrupção da vida, não 

exigindo a lei sobre sua potencialidade ou não; e) assim, não há como cogitar em 

autonomia da vontade contra a lei; f) desse modo, não é razoável resguardar direitos 

psíquicos e liberdade reprodutiva, para aniquilar com a vida intrauterina ou extrauterina, 

alterando apenas o momento da execução; permanecendo, também em debate a 

integridade física e biológica do feto.  

Quanto aos aspectos do Código Civil, ele defende o argumento de que o feto é 

revestido de direitos, como a proteção da vida, resguardado pelo artigo 2º do Código 

Civil; o direito de receber doação (art. 542 do Código Civil); tem direito a curador (art. 

1.779, caput, do Código Civil); pode suceder (art. 1.798 do Código Civil); possuindo, 

assim, capacidade jurídica e sendo reconhecido pelo ordenamento jurídico como sujeito 

de direitos272. Assim, não há que se cogitar em ponderação de bens desproporcionais, em 

que não é justo o sacrifício da vida em face de sentimento transitório, dor da mãe. Conclui 

que os direitos sexuais e reprodutivos da mulher não a autorizam a escolher sobre a 

eliminação do feto, pois não está incluso nestes.  

Após análise sucinta de alguns votos, percebe-se que a Suprema Corte continuou 

adotando a teoria natalista e, indo mais além, acrescentou o requisito da viabilidade do 

feto, para que o possa considerar pessoa, e, assim, sujeito de direitos, como o direito à 

vida, retrocedendo ao Direito Romano, em que a malformação não considerava o nascido 

como filho ou como pessoa, como já disposto no capítulo segundo.  

Definir a existência do início da pessoa é necessário para que seja impedida a 

manipulação de qualquer massa de poder, e, assim, resguardar de possíveis abusos 

cometidos por qualquer dos poderes ou nação, ou ameaça de direitos do feto273.  

Assim, ante os argumentos vencedores, percebe-se a incoerência existente em 

considerar o feto anencéfalo um natimorto, pois pode vir a nascer, não sendo possível 

afirmar que não é sujeito de direitos por não possuir parte do cérebro, adotando o início 

da vida a partir do sistema nervoso, considerando a morte cerebral característica da 

anencefalia. Gilmar Ferreira Mendes, no entanto, mesmo votando a favor da interrupção 

da gravidez, não considerou esse ponto, pois compreende como duas coisas distintas, já 

                                                 
272 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. Inteiro 

Teor do Acórdão, 2012, p. 390. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em: 30 de julho de 

2018. 
273 LAFFERRIERE, El derecho ante la manipulación embrionária.on line. 2006. Disponível em: 

http://200.16.86.38/uca/common/grupo57/files/el_dcho_ante_la_manip_embrionaria.pdf. Acesso em: 02 

de agosto 2018.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
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que, após os pronunciamentos em audiência pública, pôde perceber que o anencéfalo 

possui autonomia respiratória e cardíaca, enquanto quem sofre morte cerebral é 

desprovido de qualquer autonomia.  

 Nesta situação jurídica, destaca-se que a vida inicia bem antes dessa tese, já que o 

nascituro é oriundo da fecundação, na qual já ocorre a unidade de todo o sistema do 

organismo, ou seja, é um ser vivo ontologicamente unitário, em que a morte cerebral é 

parte da destruição desse sistema, sendo impossível considerar o feto com malformação 

como ausente de vida.  

Assim, o nascituro adquire a qualidade de pessoa desde a concepção e os direitos 

de personalidade são imputados a ele, devendo tais direitos ser considerados ante análise 

dos casos, frente ao direitos das mulheres, de reprodução e sexuais, pois, assim não sendo, 

será tratado como coisa, e “[...] negar essa tutela em razão das (más) condições de sua 

existência é flagrante retrocesso na seara dos direitos humanos”, além do que devem ser 

aplicados os princípios da proteção integral e da proteção absoluta274.  

Nessa mesma linha, destaca William Artur Pussi que os argumentos baseados para 

excluir os direitos dos fetos anencefálicos, ou seja, inexistência de vida humana e a 

designação de morte encefálica, não merecem prosperar, pois, ao considerá-lo despido da 

qualidade de ser humano, não caberia ao Estado garantir sua proteção e estaria isento de 

direitos da humanidade- desprovido de qualquer titularidade jurídica- sendo apenas objeto 

de direitos. Já com relação à morte encefálica, ao fundamentar na Lei de Transplante, não 

condiz com o artigo 3º da Resolução 1.480/97, visto que, para sua caracterização, o 

processo deve ser irreversível, ou seja, as funções do encéfalo devem estar totalmente 

comprometidas e parem de funcionar, mas o que se percebe é a manutenção de parte 

dele275.  

A autorização para interromper a gravidez, nesses casos, seria de modo 

excepcional, quando comprovado risco para a gestante, e não ficando à mercê dos seus 

interesses particulares, o que ferirá os direitos do concepto e sua dignidade humana276, 

                                                 
274 FIGUEIREDO, Patrícia Cobianchi. A interrupção da gravidez de concepto com anencefalia ante o 

reconhecimento do nascituro como específico sujeito de direito. Prisma Jurídico, São Paulo, v.9, n.2, 

p.347-371, jul./dez.2010, p.364. 
275 PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2.ed.reim. Curitiba: Juruá, 2012, p.272-

273.  
276 DELGADO, Mário Luiz. Direitos da personalidade nas relações de família. Anais do V Congresso 

Brasileiro de Direito de Família, on line. Disponível em: 

http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/34.pdf. Acesso em: 08 de agosto de 2018, p. 31.  

http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/34.pdf
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sendo que tal estado deve estar devidamente comprovado para que possa ocorrer o 

referido procedimento.  

Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira destaca que o ordenamento jurídico 

desconhece o requisito da viabilidade, reconhecendo a vida do nascituro a partir do artigo 

2º do Código Civil, estabelecendo o prolongamento desta após a exteriorização do feto. 

E, ao aplicar os direitos de personalidade ao nascituro, suas características também 

estarão inerentes, como da intransmissibilidade e irrenunciabilidade, tornando, assim, 

inválida qualquer manifestação de vontade da gestante ou do pai em autorizar a 

interrupção da gravidez277.  

Em posição contrária, Luís Roberto Barroso ressalta que o feto anencefálico não 

expressa atividade cerebral, sendo inevitável sua morte. Exigir da mulher que carregue 

um feto sem sobrevida importará ferimento a sua integridade física e dignidade humana, 

cabendo a esta o direito subjetivo de submeter ao procedimento, sem necessidade de 

autorização judicial278.   

Conceder direitos e deveres aos fetos anencéfalos, como anota Renata Lima 

Rodrigues, ou seja, um ente personalizado, poderia inibir os direitos da mulher em sua 

escolha de submeter ao procedimento de antecipação do parto, já que se estaria diante da 

proteção da vida humana. Assim, pela impossibilidade de vida extrauterina, o feto em 

análise “[...] não se constitui em um centro de imputação de direitos e deveres já que, 

diante da certeza da não sobrevivência, não há que se falar em iguais liberdades 

fundamentais entre ele e a mãe [...]”, e, ainda, o que se tutela é a potencialidade de gerar 

vida extrauterina autônoma, estando diante da liberdade fundamental da genitora279.  

Não há, porém, como desconsiderar a imputação de direitos fundamentais ao feto, 

já que a lei não impôs restrições para implementação de tais direitos. Ao contrário, tanto 

a lei infraconstitucional, ao garantir os direitos do nascituro, como a Constituição, 

tutelaram o direito à vida, não podendo se tratar a malformação do feto dentro das 

possibilidade de liberdade ou não, pois esta estará inserida apenas no momento de sua 

                                                 
277 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito do nascituro à vida. Revista Brasileira de Direito de 

Família, Porto Alegre, v.7, n.34, p. 143-152, fev./mar. 2006. 
278 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 Adm., Rio de Janeiro, n.241, p.93-120, 

jul-set, 2005.  
279 RODRIGUES, Renata de Lima. Analise do Voto-Vista do Ministro Luis Roberto Barroso no Julgamento 

do Habeas Corpus N. 124.306/RJ e Seus Fundamentos para Descriminalizacao da Interrupção Voluntaria 

da Gestacao No Primeiro Trimestre da Gestação. Revista Brasileira de Direito Civil, v.10, out-dez, 2016, 

p.118.  
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concepção, e não posteriormente, passando a existir a possibilidade de conflito dos 

direitos do feto e da mãe280.   

De efeito, ante as teses aqui expostas pelos ministros, alguns pontos de Ricardo 

Lewandwosk se coadunam com este trabalho, ao tecer considerações acerca do princípio 

da separação dos poderes, em que deve o Poder Judiciário ter cautela ao analisar 

determinadas questões para não correr o risco de adentrar a seara do Poder Legislativo, o 

que será estudado em momento oportuno.  

 

4.1.3 Habeas Corpus 124.306 

 

Este Habeas Corpus impetrado por pacientes que mantinham uma clínica de aborto 

no Estado do Rio de Janeiro foram presos em flagrante com fulcro nos crimes descritos 

no artigo 288 (formação de quadrilha), combinado com o 126 (provocar aborto com o 

consentimento da gestante). Ocorre que, em sede de 1ª instância, o juiz da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ concedeu a liberdade provisória, porém o 

Ministério Público, não satisfeito, interpôs recurso em sentido estrito para conceder a 

segregação. Foi o que aconteceu: a 4ª Câmara Criminal expediu o mandado de prisão. Os 

pacientes impetraram Habeas corpus (HC) para o Superior Tribunal de Justiça, o qual 

reconheceu do recurso e ratificou a necessidade da custódia281.  

Assim, ante da negativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os pacientes 

impetram HC com pedido de liminar, afirmando ser a decisão do STJ teratológica, para 

o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual fora distribuído para a primeira turma, tendo 

o ministro Marco Aurélio como relator, o qual afastou, de maneira sucinta, a custódia 

provisória, analisando apenas os seus requisitos processuais. 

Após o relator, o ministro Luís Roberto Barroso pediu vista e decidiu, 

posteriormente, sobre a ilegalidade da prisão, pois não preenche os requisitos do artigo 

                                                 
280 O Comitê Nacional italiano de Bioética asseverou que “São relatadas percentagens de nascidos vivos 

entre 40 – 60% (23-24) enquanto depois do nascimento somente 8% sobrevive mais de uma semana e 1% 

entre 1 e 3 meses (26 e 26). Foi relatado um caso único de sobrevivência até 14 meses (8) e dois casos de 

sobrevivência de 7 a 10 meses, sem recorrer a respiração mecânica (97)” e que mesmo com “uma 

expectativa de vida tão reduzida não é sempre possível definir a iminência do óbito (27) e a duração da vida 

pode ser influenciada em muito pelos tratamentos intensivos”, demonstrando que não há como excluir, de 

imediato, a vida extrauterina e a imputação como sujeito de direitos, além do que se o nascituro vem a 

falecer após o nascimento com vida, não há como sustentar a morte cerebral ainda no útero. (Comitê 

Nacional italiano de Bioética. Disponível em: https://www.veritatis.com.br/aborto-de-anencefalos-

documento-do-comite-nacional-de-bioetica-da-italia/ Acesso em: 10 de agosto de 2018).  
281 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306. 2016. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf. Acesso em 11 de agosto de 

2018.) 

 

https://www.veritatis.com.br/aborto-de-anencefalos-documento-do-comite-nacional-de-bioetica-da-italia/
https://www.veritatis.com.br/aborto-de-anencefalos-documento-do-comite-nacional-de-bioetica-da-italia/
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf
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312 do Código de Processo Penal. Abriu, então, um tópico sobre a inconstitucionalidade 

da criminalização da interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, 

o que é relevante para este estudo.  

Ele inicia fazendo uma análise da conduta dos pacientes quanto ao artigo da 

criminalização do aborto, que, ao proibir sobre a faculdade de interrupção, ocorreria 

violação dos direitos fundamentais da mulher e do princípio da proporcionalidade, mas 

sendo possível tal prática até concluído o primeiro trimestre de gestação.  

Os argumentos utilizados não diferem muito dos até aqui expostos. Veja-se. O 

primeiro dele é a dignidade da pessoa humana, pois retrata que toda pessoa é um fim em 

si mesmo, e tem valor intrínseco e autonomia. Está sujeita a limites imanentes e pode ser 

objeto de colisão, sendo o princípio da proporcionalidade o instrumento mais adequado 

para a solução, o qual busca um modelo de ponderação. 

É nesse contexto que, segundo o Ministro, a criminalização da interrupção 

voluntária da gravidez atinge direitos fundamentais da mulher, dentre eles a sua 

dignidade, e, mesmo diante da controvérsia do início da vida (se da concepção, ou do 

sistema nervoso), é categórico ao afirmar que o embrião só subsiste dentro do útero 

materno, pois é totalmente dependente do corpo da gestante. Ante tal fato, a 

criminalização viola a autodeterminação da pessoa, em cujo espaço de privacidade o 

Estado não pode interferir; e um dos espaço é o corpo da mulher, no qual não pode ser 

tratar o útero à disposição da sociedade, cabendo a ela controlar suas decisões, como a de 

continuar ou não com a gravidez.  

O segundo fundamento trazido por Luís Roberto Barroso é a proteção à integridade 

física e psíquica da mulher. No caso da gestação, é a mulher que tem o seu corpo 

modificado e suscetível de risco durante a transformação, causando sofrimento a sua 

integridade física; e psíquica, porque, com a gravidez, vêm a responsabilidade, renúncia 

e dedicação a outro ser. Também viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, ou 

seja, cabe a esta decidir quando terá filhos e quantos, sem pressão ou violência de terceiro 

ou do Estado; sendo, ainda, a quebra da igualdade de gênero, pois como é a mulher que 

suporta a gravidez, para diminuir a diferença com o homem, é necessário dar àquela a 

decisão de sua manutenção ou não.  

Há, também, o fator da discriminação social, em que mulheres com maior poder 

aquisitivo interrompem a gravidez em clínicas particulares com procedimento seguro, 

diferentemente das mulheres pobres, as quais se socorrerem das clínicas clandestinas, 

pois, no Sistema Único de Saúde, é proibido tal procedimento.  
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Após tecer considerações sobre os direitos violados, o Ministro os analisa sob o viés 

da proporcionalidade, afirmando que a interrupção da gravidez até o 3º mês282 deve ser 

revista à luz da Constituição e dos costumes. Destaca que a tipificação penal somente 

estará justifica com base nos subprincípios da proporcionalidade, se: “(i) for adequada à 

tutela do direito à vida do feto; (ii) não houver outro meio que proteja igualmente esse 

bem jurídico e que seja menos restritivo dos direitos das mulheres; e (iii) a tipificação se 

justifica a partir da análise de seus custos e benefícios”283. 

Compreende que a tutela penal a favor da vida do feto é maneira mais duvidosa 

para sua proteção, e, ainda, citando o Tribunal Alemão, afirma que a omissão, quanto ao 

nascituro e sua dependência à mãe, deve ser considerada junto com os direitos desta. 

Quanto ao outro meio de proteção aos direitos do feto e dos direitos da gestante, é a 

descriminalização do aborto em estádio inicial com o procedimento de aconselhamento 

antes da decisão, já que a proibição não tenha gerado a diminuição dos índices de aborto.    

Os dois outros ministros - Edson Fachin e Rosa Weber- compartilharam do mesmo 

entendimento do Luís Roberto Barroso. Aquele não adentrou, porém, a esfera de debate 

da interrupção da gravidez até o primeiro trimestre. Rosa Weber, a seu turno, ressaltou 

em seu voto que referido debate tem em sua essência a colisão do direito à vida do 

nascituro e o direito à liberdade e autonomia reprodutiva da mulher, sendo que as questões 

sobre aborto estão na esfera moral privada, a qual não pode ser confundida com a 

responsabilidade pública284.  

Continuando sua explanação, ressalta que a vida intrauterina, ou seja, os direitos do 

nascituro, só serão protegidos após reconhecer a viabilidade extrauterina, que ocorre após 

o primeiro trimestre da gravidez. Assim, entende que, no novo contexto normativo, é 

                                                 
282 A defesa pela interrupção da gravidez até o primeiro trimestre pressupõe que: “Durante esse período, o 

córtex cerebral – que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade – ainda não foi formado, 

nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno33. Por tudo isso, é preciso conferir 

interpretação conforme a Constituição ao arts. 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de 

incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão. Habeas Corpus 124.306. Voto do ministro Luís Roberto 

Barroso, 2016, p. 27. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf. Acesso em 11 de agosto de 

2018.) 
283 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão. Habeas Corpus 124.306. Voto do 

ministro Luís Roberto Barroso, 2016, p.22. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf. Acesso em 11 de agosto de 

2018. 
284 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão. Habeas Corpus 124.306. Voto da 

ministra Rosa Weber, 2016, p. 33. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf. Acesso em 11 de agosto de 

2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311410567&ext=.pdf
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exigida a inserção do aborto como direito da mulher, na ocasião de sua autonomia, em 

face da vida do nascituro. Apesar de não versar sobre o aborto, a Ministra destacou que a 

Corte Interamericana entendeu que o direito à vida não é absoluto, cabendo exceção.  

Conforme as teses esplanadas, por maioria dos votos, foi concedida a ordem de 

Habeas Corpus. Não houve a legalização do aborto, e a decisão fora apenas com efeitos 

inter partes O mérito da decisão não foi julgado, já que a referida discussão só foi 

suscitada para se analisar a manutenção do writ.  

Nota-se que os argumentos utilizados, quanto à interrupção da gravidez, obedecem 

a mesma linha de raciocínio dos processos anteriores, mas vêm se tornando cada vez mais 

ampliativa, pois o que antes era autorizado apenas para embriões excedentes passou para 

os casos de anencefalia, e seguindo para a interrupção até o primeiro trimestre da gravidez 

(ainda sub judice).  

Além disso, apesar de ser uma decisão por turma, pode abrir precedentes para a 

cultura da relativização do direito à vida, possibilitando a qualquer gestante, por livre 

vontade, solicitar a retirada do feto, apenas por caráter altruístico. A decisão de alguns 

ministros extrapolou o próprio pedido dos pacientes, já que este aludiu apenas à 

desnecessidade da segregação, pela ausência do preenchimento dos requisitos da 

preventiva, adentrando a matéria do aborto, assunto tão caro para o ordenamento jurídico, 

causando certa insegurança jurídica.  

Percebe-se que a argumentação sobre a possibilidade de interrupção da gravidez até 

os primeiros três meses fere frontalmente a ordem jurídica brasileira, o Estado 

Democrático Brasileiro, cujas normas sustentam o equilíbrio social e político, 

desprezando os direitos do ser, que é o início de toda relação social, ou seja, o ser humano 

na sua fase de desenvolvimento intrauterina - o nascituro.  

A incoerência persiste se comparada com a decisão da ADI 3510, pois, mesmo 

diante de todas teses apresentadas pelos doutos da Ciência e da Biologia, não chegaram 

ao consenso sobre o início da vida, biologicamente, e os ministros, neste caso, já 

escolheram uma posição e a tomaram como norteadora de todas as decisões.  

Com relação ao argumento trazido por Barroso, no qual se refere ao influxo da 

criminalização nas mulheres pobres, não merece prosperar, pois se estaria usurpando a 

vida do feto, por uma condição financeira da mãe (vida x patrimônio), na qual, da mesma 
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forma que lhe é garantido o direito à liberdade, com este, vem a responsabilidade que 

deve ter com suas escolhas, salvo as hipóteses já previstas em Lei285.  

Quanto ao aspecto do direito à vida, José Afonso da Silva ensina ser fonte primária 

de todos os direitos, os quais não adiantaria serem resguardados pela Constituição se a 

vida humana não fosse inviolável, compreendendo o direito à existência, superando, 

portanto, qualquer outro direito286.  

Em semelhante linha é o pensamento de Gilmar Mendes, para quem o direito à vida 

não pode ser tratado de maneira discriminatória, mas sim no seu mais alto sentido da 

expressão, sendo de titularidade do ser humano, “Onde, pois houver um ser humano, há 

aí um indivíduo com o direito de viver, mesmo que o ordenamento jurídico não se dê o 

trabalho de o proclamar explicitamente”287. Extrai-se, então, por pertencer à espécie ser 

humano, a ideia de que o bem deve ser protegido, seja na fase do nascituro ou não, já que, 

ele argumenta, o direito à vida não pode ficar à mercê da personalidade jurídica, pois 

ambos são diferentes, onde esta é disciplinada pela lei infraconstitucional288.  

Ora, mesmo que assim fosse, a lei infraconstitucional já assegura desde a concepção 

os direitos ao nascituro, e a personalidade jurídica, ao ser analisada toda órbita civil. Não 

se há mais que sustentar numa teoria natalista, porque tanto o direito à vida como o direito 

à representação já são concedidos ao nascituro desde a concepção, e a imputação de um 

só direito ao feto já o caracteriza como pessoa289.   

Interessante é o entendimento de Felipe Quintela, ao reconhecer que a teoria 

concepcionista é a única compatível com os direitos do nascituro, e a qual foi adotada, na 

                                                 
285 Só a título de informação, em alguns países, como África do Sul e Índia, onde o aborto é autorizado 

desde 1996, o índice só fez aumentar e a clandestinidade ainda continua. Na Índia, “Segundo relatório do 

Guttmacher Institute, uma pesquisa realizada mostrou que em 2004 pelo menos 65% dos abortos na Índia 

foram realizados por clínicas ilegais, sem a certificação exigida pelo governo. Em 2010, este percentual 

ficou em 54%.  A Índia é também mais um exemplo de que após a legalização o número de abortos aumenta 

significativamente, tendo passado da ordem de 24.300 abortos em 1972 para 700 mil abortos anuais. A 

primeira alteração na legislação da Índia ocorreu em 1971”. E, na África do Sul : “apesar do aborto ser 

legalizado até a 24ª semana, o que é considerado uma lei das mais permissivas à prática, ainda em 2016 

estima-se que 50% dos abortos no país sejam realizados em clínicas clandestinas”. (Estudos Nacionais. 

Aborto clandestino após legalização, on line, 2017. Disponível em: http://estudosnacionais.com/abortos-

clandestinos-apos-legalizacao/ Acesso em 14 de agosto de 2018). Demosntra-se, com isso, que o 

fundamento de que a legalização é uma forma de proteção à vida do feto e da mãe deve ser revisto e debatido 

com dados mais concretos, pois o aborto pode gerar risco à saúde da mãe, seja ele clandestino ou não.  
286 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40.ed. ver. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p. 133.  
287 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

10.ed.rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 257.  
288 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

10.ed.rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p.258.  
289 MONTORO, André Franco; FARIAS, Anacleto de Oliveira. Condição Jurídica do nascituro no 

Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1953, p. 70-71.  

http://estudosnacionais.com/abortos-clandestinos-apos-legalizacao/
http://estudosnacionais.com/abortos-clandestinos-apos-legalizacao/
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visão dele, pelo STF neste julgamento, ao afirmar, por Luís Roberto Barroso, os direitos 

do nascituro em face dos direitos da gestante; pois, ao se falar nesses direitos, se estaria 

diante da concepcionista e não da condicionada. Defende, ainda, Felipe Quintella, o ponto 

de vista de que a teoria concepcionista é perfeitamente condizente com a legalização do 

aborto, pois ele trabalha com o referencial da capacidade, ou seja, reconhece a 

personalidade- aquisição de direitos- mas poderá ser objeto de limitações desde da sua 

capacidade jurídica, pois há o reconhecimento do ser como pessoa; logo, poderá ser objeto 

de restrições à aquisição de direitos, concluindo pela não “[...] incompatibilidade da teoria 

concepcionista a legalidade do aborto em determinado estágio da gestação”290. Referido 

argumento será questionado e discutido após análise da ADPF 442, a qual possui a mesma 

condução de fundamentação da decisão hora estudada.  

Após decisão, tanto da ADI 3510, como da ADPF 54, foi possibilitada a abertura 

para o debate de novos casos suscitados na Suprema Corte, ainda não julgados, mas que 

podem ocasionar mudanças no sistema jurídico. Veja-se.   

 

4.1.4 Ação direta de inconstitucionalidade 5581 

Outra temática que circunda o mundo jurídico repousa nos casos mostrados de 

microcefalia, surgidos em meados de 2014, decorrentes, segundo análise, da 

contaminação em gestante pelo vírus, denominado Síndrome da Infecção Congênita do 

Zika, transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, desencadeando malformação congênita 

do nascituro.  

Em 2015, começou uma epidemia, que teve somente constatada sua relevância após 

o nascimento das crianças cujas mães foram infectadas durante a gestação. Os primeiros 

casos foram relatados no Estado de Pernambuco, com 26 registros, seguido dos Estados 

de Paraíba e Ceará.  Esta síndrome não é caracterizada como doença e sim destruição ou 

défice no crescimento cerebral, podendo ser primária ou secundária, causando anomalias 

no sistema nervoso central. Quanto mais cedo sua infecção, mais graves serão as 

sequelas291.  

                                                 
290 QUINTELLA, Felipe. “Repensando o Direito Civil Brasileiro (8): A teoria da personalidade jurídica, 

o nascituro e o aborto”. on line, 2016. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2016/12/02/repensando-o-

direito-civil-brasileiro-8-a-teoria-da-personalidade-juridica-o-nascituro-e-o-aborto/#disqus_thread Acesso 

14 de agosto de 2018. 
291 Destaca ainda as seguintes anomalias: “Entre as anormalidades neurológicas observadas destacam-se a 

hipertonia global grave com hiper-reflexia, irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbio de 

deglutição, além de respostas auditivas e visuais comprometidas. Algumas crianças apresentam crises 

convulsivas já no período neonatal, e observou-se um aumento da frequência destas crises durante o 

seguimento, sendo a ocorrência de crises epilépticas mais evidentes a partir dos três meses de idade e os 

http://genjuridico.com.br/2016/12/02/repensando-o-direito-civil-brasileiro-8-a-teoria-da-personalidade-juridica-o-nascituro-e-o-aborto/#disqus_thread
http://genjuridico.com.br/2016/12/02/repensando-o-direito-civil-brasileiro-8-a-teoria-da-personalidade-juridica-o-nascituro-e-o-aborto/#disqus_thread
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Não há dúvidas quanto à gravidade da síndrome, que poderá ocasionar a 

inviabilidade da vida extrauterina, a depender do caso, ou, quando não, os danos 

neurológicos persistirão durante sua vida. Em decorrência dos numerosos casos sob 

registros e das sequelas desencadeadas pela síndrome, apontou a Suprema Corte, em 24 

de agosto de 2016, demandou pela Associação Nacional dos Defensores Públicos 

(ANDEP) e Instituito ANIS de Bioética, o questionamento dos dispositivos da Lei 

13.301/2016, quanto às medidas de vigilância em saúde, na busca de informações quanto 

ao referido vírus e planejamento familiar. O ponto relevante corresponde ao pedido de 

interpretação conforme a Constituição para descriminalizar as condutas que envolvam 

fetos diagnosticados com microcefalia. O caso foi distribuído e a ministra Carmén Lúcia 

é a relatora.  

Em virtude de tal ação estar pendente de julgamento, serão demonstrados os 

argumentos utilizados pelos requerentes da petição inicial, bem assim a posição 

doutrinária sobre o assunto. 

Houve o relato de que, até 2016, foram confirmados 1.806 casos de microcefalia, 

incluindo nascituros, natimortos e recém-nascidos, a maioria de mulheres menos 

abastadas e nordestinas, submetidas a sofrimento psicológico proveniente da incerteza 

dos resultados da infecção para sua saúde e do feto. Destacou-se o fato de que o Estado 

respondeu à epidemia, de maneira tardia e insuficiente, com a Lei Federal 13.301/2016, 

que trata sobre protocolo de vigilância, implantação de unidade de sentinelas, dentre 

outras medidas, mas é questionado sobre as políticas públicas para o combate de novos 

casos. 

Outro dispositivo questionado da referida Lei é quanto à concessão do benefício 

assistencial aos portadores de microcefalia, pois ele fixou prazo máximo de três anos de 

recebimento, além da impossibilidade de cumulatividade com o salário-maternidade, bem 

como extensão aos outros casos de sequela neurológica. Ocorre de ser incompreensível a 

fixação de tal prazo, já que as sequelas perduram por toda a vida292. E, na mesma ação, a 

                                                 
espasmos epilépticos o tipo mais comum”. (EICKMANN, Sophie Helena et al. Síndrome da infecção 

congênita pelo vírus Zika. Cad. Saúde Pública [online]. 2016, vol.32, n.7. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016000700601&l . Acesso em 10 de 

agosto de 2018.  
292 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição inicial. 2016, 

p.34. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704# . 

Acesso em 10 de agosto de 2018.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016000700601&l
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704


96 

 

ANDEP solicita a interpretação conforme, para que seja possível a interrupção da 

gravidez nos casos de microcefalia.   

Um dos fundamentos para o referido pedido, além do dano psicológico sofrido pela 

gestante em levar a gravidez adiante, é a própria condição de miserabilidade da maioria, 

pois essas mulheres não terão tratamento adequado pelo Estado para si e para feto ao 

nascer, ou seja, “[...] a omissão do Estado é igualmente configurada ao serem adotadas 

políticas públicas insuficientes à garantia dos direitos dos cidadãos [...]”293.  

Tem ressalto, ainda, o fato de que são violados a dignidade da pessoa humana, o 

livre desenvolvimento da personalidade, os direitos à liberdade e às integridades física e 

psicológica, direito à informação, proteção à infância e à maternidade, direito à saúde e 

da prevenção de doenças, direito à seguridade social, direito ao planejamento familiar e 

de liberdade reprodutiva e direito à proteção dos deficientes.  

De efeito, em decorrência da epidemia do vírus, foi solicitada interpretação, 

conforme a Constituição, dos artigos 124, 126 e 128, I e II, do Código Penal, já que o feto 

infectado por Zika vírus poderá causar a morte do embrião e a inviabilidade da vida. 

Mesmo que ao óbito não ocorra, haverá danos físicos e neurológicos de teor graves. 

Assim, há efeitos não só ao feto, como também à gestante, o que irá requerer 

disponibilidade para tratamento continuo, além de se saber por quanto tempo o vírus se 

mantém presente no corpo. Ainda, se deve considerar a ineficiência de políticas públicas 

por parte do Estado no combate aos casos de microcefalia, com a eliminação do mosquito 

transmissor, gerando desamparo, angústias e incertezas nas mulheres. 

Nesse contexto, a indagação que surge é se o Estado é legitimado a obrigar que 

grávidas e infectadas pelo referido vírus prossigam com a gestação, e com posteriores 

riscos futuros, sob o fundamento da interrupção constituir crime, por se tratar de aborto. 

Em resposta, a petição da ação traz em seu argumento a ideia de que referido caso não 

configura aborto, mas sim estado de necessidade justificante, e com amparo na decisão 

da Suprema Corte na ADPF 54.   

O pedido destacou, ainda, a possibilidade de colisão dos direitos do nascituro e dos 

direitos da mulher, que estão, valoradamente, no mesmo patamar. Têm-se o direito à vida 

do feto, que não pode ser considerado absoluto, e o direito à vida digna da mãe e sua 

                                                 
293 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição inicial. 2016, 

p.44. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704# . 

Acesso em 10 de agosto de 2018.   

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704
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liberdade à autodeterminação sexual e à autonomia reprodutiva, que, em face de o 

sofrimento psicológico da mãe e o direito à vida não serem absolutos, autoriza a 

realização de tal procedimento como forma de proteção da sua saúde mental294.  

Concluiu que a autorização deve ser concedida, pois o Poder Público foi ineficiente 

em evitar o sofrimento da mulher, “[...] por não informar, por não promover medidas 

preventivas adequadas no contexto da epidemia e, ainda, quando não se compromete com 

a garantia de direitos da mulher e de seus futuros filhos”295.  

Raquel Lima Scalcon expressa o fato de que o Estado restringir a liberdade da 

mulher numa situação de normalidade já demonstra uma afronta aos seus direitos, 

imagina-se nos casos de anomalias que causam abalos psicológicos à gestante. Na 

ocorrência de microcefalia, o percentual de mulheres infectadas é maior dentre as 

vulneráveis economicamente, e o Estado não formula políticas públicas para o 

atendimento de bebês de mães menos abastadas, o que reforça ao Ente Estatal à análise 

da autorização para a interrupção de gravidez296.  

Continuando, a autora destaca que a melhor técnica de interpretação nessas 

hipóteses é a teológica restritiva, na qual será analisada qual a proteção da norma penal, 

que, no caso, é a situação de regularidade, ou seja, protegem-se fatos sem nenhuma 

alteração. Quando há referida mudança, no caso de anomalia, é solicitado do Poder 

Judiciário uma restrição ou ampliação do suporte fático, de modo a possibilitar 

interrupções diante destes casos297.  

Por ainda não conter decisões acerca do assunto, é que serão expostas algumas das 

argumentações do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, cujos 

pareceres foram solicitados pela Relatora.  

Quanto ao parecer do Procurador- Geral da República, no que concerne à 

interrupção da gravidez, ele foi favorável aos argumentos da autora, justificando que não 

há desvalor do direito à vida, pois não se está obrigando a mulher a interromper, e sim 

                                                 
294 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição inicial. 2016, 

p.80-81. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704# . 

Acesso em 10 de agosto de 2018.  
295 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição inicial. 2016, 

p.84. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704# . 

Acesso em 10 de agosto de 2018.   
296 SCALCON, Raquel Lima. Aborto, Zika e direitos da mulher. Revista dos Tribunais, a.105, v.971, set, 

2016, p.55.  
297 SCALCON, Raquel Lima. Aborto, Zika e direitos da mulher. Revista dos Tribunais, a.105, v.971, set, 

2016, p.63.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=577576318&prcID=5037704
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deixar a seu critério tal decisão, pois não há colisão de direitos do feto e da mulher, pois 

a Suprema Corte já analisou na ADPF 54 que a gravidez pode ser uma forma de tortura à 

mulher298.  

O entendimento do órgão ministerial se coaduna com as decisões que vem tomando 

o Supremo Tribunal Federal. Reforça a mesma ideia Ronald Dworkin, ao dispor que o 

Estado exigir à mãe ter um filho anômalo é tão cruel como impor ao aborto, já que estaria 

retirando da mulher a liberdade de escolha, ou seja, de “[...] decidir por si mesma o que a 

santidade da vida exija que ela faça de sua própria gravidez [...]”299.   

Já em posição contrária, o Advogado Geral da União manifestou-se pela 

improcedência dos pedidos, e considerou ser o direito à vida primordial, e que o início da 

vida deve ser considerado desde a concepção, e na ADPF 54 fora decidido sobre a real 

potencialidade do feto, distintamente do que ocorre nesta ação, visto que não há que se 

afirmar em inviabilidade do feto da gestante infectada pelo vírus, pois o que ocorrerá é a 

possibilidade de danos neurológicos, mas com vida viável300.  

Não está de todo equivocada a posição do Advogado-Geral da União, pois os 

direitos são inerentes ao nascituro desde a concepção, e que há um conflito, apresentado 

na petição inicial, dos direitos das mulheres e do nascituro, em que, estes não foram 

considerados em sua integralidade, ou seja, observa-se que não houve um cuidado em se 

estudar a legislação constitucional e infraconstitucional que trata sobre tais direitos, dando 

ênfase apenas aos direitos reprodutivos da mulher e sua autonomia, esquecendo-se de que 

o feto também possui autonomia e o seu direito de nascer, já que se constitui como 

pessoa301.  

Ao se considerar apenas a liberdade da mulher, isto poderá ser eivado de sentimento 

de egoísta, expresso no “eu”, em que cabe apenas à mulher a escolha sobre a vida do seu 

feto. Não é tão simples aplicar essa afirmação, contudo, já que existe o resguardo dos 

                                                 
298 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição de 

manifestação. 2016, p.40-41. 
299 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdade individuais. Tradução: Jefferson 

Luiz Camargo.2.ed.São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p.223.  
300 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581. Petição de 

manifestação. 2016, p. 47.  
301 Entendeu o juiz de Goiânia, no julgamento do caso de pedido de interrupção de gravidez decorrente de 

feto com microcefalia, que: “[...] não está em discussão o direito da gestante e, sim, o do nascituro. 

Entretanto, não se nega os transtornos advindos à mãe, o sofrimento e a dor que, provavelmente, a 

acompanharão durante toda sua existência. Contudo, a vida, por menor que seja e de que forma for, deve 

ser preservada”.  E, ainda, mencionou a anomalia do feto não pode significar, sempre, uma interrupção de 

gestação. (LOPES, Arianne. Juiz nega pedido para interrupção de feto com microcefalia,on line, 2016. 

Disponível em: http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/notici-as/119-tribunal/12168-juiz-nega-

pedido-para-interrupcao-de-feto-com-microcefalia. Acesso em 10 de agosto de 2018).  

http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/notici-as/119-tribunal/12168-juiz-nega-pedido-para-interrupcao-de-feto-com-microcefalia
http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/notici-as/119-tribunal/12168-juiz-nega-pedido-para-interrupcao-de-feto-com-microcefalia
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direitos do nascituro, pois este, desde sua concepção, possui características e direitos 

próprios, como o direito de nascer, e atributos que iriam acompanhá-lo até o final da vida.  

Pode-se mencionar, ainda, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e da pessoa 

com deficiência, que protegem os direitos da criança, tanto com deficiência como não, 

sem excluir o nascituro. Na órbita internacional, tem-se a Convenção sobre as pessoas 

com deficiência, que também garante a tutela e sua inclusão; e muitas das justificativas a 

favor da interrupção não questionam referidos pontos.  

Além destes, os demais artigos civilistas demonstram a aplicação da teoria 

concepcionista pelo código, conforme destaca Nelson Rosenvald: “O nascituro já é titular 

de direitos da personalidade. Com efeito, o valor da pessoa humana, que reveste todo o 

ordenamento brasileiro, é estendido a todos os seres humanos, sejam nascidos ou estando 

em desenvolvimento no útero materno[...]”302, o que impossibilita de considerar absolutos 

os direitos das mulheres, pois, do mesmo modo que o direito à vida não é, a liberdade 

reprodutiva e sexual, também não.  

A ADPF 54 já afiançou a interrupção terapêutica de gravidez, e caso ocorra 

autorização nos casos de microcefalia, estar-se-á ampliando para outras situações 

análogas. Por isso, se deve ponderar, ao afirmar, indiretamente, que a vida da mãe é 

melhor do que a vida do filho (nascituro ou não), pois seria inconstitucional ao ferir o 

próprio princípio da igualdade.  

Atualmente, o processo dispõe de ingresso de vários amicus curiae, já na fase de 

instrução, e desde 19/07/2017, encontra-se concluso à Relatora.  

 

4.1.5 Ação de descumprimento de preceito fundamental 442 

O último processo a ser analisado, acerca do qual também não há uma decisão 

definitiva, é a ação de descumprimento de preceito fundamental nº 442, que trata sobre 

os direitos do nascituro e os direitos da mulheres/gestantes. Refere-se a ação ajuizada pelo 

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, influenciado pelo debate no HC 124.306, 

requerendo que seja declarada a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal 

(Decreto-Lei no 2.848/1940), “[...] para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção 

                                                 
302 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 11.ed. Salvador: 

JusPODIVM, v.1, 2013. p.315. 
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da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas”303, sob os 

fundamentos abordados na sequência.  

Inicialmente, o pedido relatou, como nas ações anteriores, os preceitos violados 

com a criminalização do aborto, os quais podem ser citados de maneira sucinta: a) os 

direitos à saúde da mulher, constituindo tortura à restrição aos direitos da saúde 

reprodutiva e podendo estimular, indiretamente, que as mulheres se submetam às clínicas 

clandestinas; b) direito ao planejamento familiar, pois intervém no controle de sua 

fecundidade, ao estabelecer um controle sobre a decisão; c) direitos reprodutivos e 

sexuais, não previstos expressamente na Constituição, mas se extrai do direito à liberdade 

e igualdade, e com subsídio em pactos e tratados internacionais; d) afronta à igualdade de 

gênero, por estabelecer uma condição tão gravosa à mulher e ao homem não.  

Traz uma análise comparada das decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e 

da Lei Alemã, e fundamentou-se, principalmente, nas decisões ADI 3.510, ADPF 54, HC 

124.306. Apesar de a decisão na ADI 3.510 não enfrentar de maneira decisiva o início da 

vida, o ministro Marco Aurélio Mello sustentou que não se pode falar em direitos, apenas 

com o ser humano em desenvolvimento, já que a personalidade jurídica só teria início 

após o nascimento, sendo falsa a tese da adoção concepcionista pela Constituição.   

Relativamente à decisão de a Suprema Corte dos Estados Unidos -Roe v. Wade, de 

1971- Silmara Chinelato esclarece que, apesar da Corte autorizar a legalização do aborto, 

reconheceu que em alguns casos o direito à vida seria superior à saúde e à liberdade da 

gestante, não considerando estes como absolutos, buscando, ainda, após esta decisão, 

restringir os direitos das mulheres304.     

Foram expostas as razões com base na dignidade da pessoa humana, 

compreendendo-a como valor intrínseco e pessoa constitucional, em que a liberdade se 

configura elemento305. E uma das conclusões é que não há para o feto ou embrião o 

                                                 
303 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial. Ação de descumprimento de preceito fundamental 

442. 2017. Disponível em  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf

?seqobjetoincidente=5144865. Acesso em 14 de agosto de 2018.  
304 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos de personalidade do nascituro. Scientia Iuris, 

v 7/8, p. 87-104, 2003/2004, p.100.  
305 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial. Ação de descumprimento de preceito fundamental 

442. 2017, p.32. Disponível em  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf

?seqobjetoincidente=5144865. Acesso em 14 de agosto de 2018.  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
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estatuto da pessoa constitucional, pois somente humanos recebem o estatuto 

constitucional, para serem imputados direitos fundamentais306.  

 Admite que o nascituro possui apenas o valor intrínseco, protegido somente na 

esfera infraconstitucional e com o nascimento. A ministra Cármen Lúcia critica os 

civilistas que admitem a imputação de direitos fundamentais ao nascituro, por serem 

totalmente distintos dos direitos do nascituro, porque “[...] se protegem, retrotraindo os 

efeitos de atos e fatos anteriores ao nascimento, com os direitos que se titularizam quando 

sequer há condições de identificar ou autonomizar uma vontade que poderia vir a ser 

considerada inerente ao embrião ou feto”307. Ou seja, os direitos do nascituro podem 

produzir efeitos antes ou após o nascimento, diferentemente dos direitos fundamentais, 

que necessitariam da autonomia da vontade para serem reconhecidos.  

Quanto ao processamento da ADPF 442, esta se encontra em debate, em fase de 

instrução, admitindo diversas instituições como amicus curiae, dentre as quais se 

mencionam: Instituto Brasileiro de Direito Civil (expositoras: dra. Ana Carla Harmatiuk 

Matos e dra. Paula Moura Francesconi de Lemos Pereira); A Associação de Direito da 

Família e das Sucessões – ADFAS - (expositora: dra. Regina Beatriz Tavares da Silva); 

Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família (expositor(a) a indicar); Associação 

Nacional Pró-Vida e Pró-Família (expositor: Prof. Hermes Rodrigues Nery), dentre 

outros. Demonstrou-se com isso o quanto a discussão é cara para o Direito Civil e requer 

uma compreensão mais detalhada do nascituro, por parte dos julgadores, nesse ramo.  

Em decisão monocrática, a ministra Rosa Weber convocou audiência pública para 

ouvir essas entidades, com suporte nas diversas perspectivas que o tema requer. A 

audiência teve sua realização nos dias 06 e 07 de agosto de 2018, possuindo cada 

expositor 20 minutos. Foram ouvidos fundamentos, tanto a favor da legalização, como 

contra. Destaca-se duas delas.  

A expositora Regina Beatriz Tavares da Silva argumentou em defesa da vida, 

sustentando a improcedência do pedido dos requerentes, que já se pode perceber na 6ª 

semana de gestação a forma humana, por meio de fotografia, considerando o feto como 

                                                 
306 O autor cita em sua petição o posicionamento da Corte Constitucional da Eslováquia, em 2007, a qual 

entendeu que “[...] de acordo com a Constituição, o nascituro não é um sujeito de direito a quem o direito 

fundamental à vida, nos termos do artigo 15, sec. 1, primeira sentença, da Constituição, pertence. O 

nascituro pode, no entanto, tornar-se um sujeito de direito ex tunc e, portanto, também ser detentor de 

direitos fundamentais ex tunc, mas sob a condição de que nasça vivo” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Petição inicial. 2017, p.36.  
307 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial. 2017, p.36. Disponível em  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf

?seqobjetoincidente=5144865. Acesso em 14 de agosto de 2018.  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
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indefeso e vulnerável, equiparando-o à gradativa proteção especial dos vulneráveis pelo 

sistema jurídico. Destacou que, mesmo os defensores do aborto, como Ronald Dworkin 

e Michael Tooley, consideraram o embrião como ser humano, não havendo outro modo 

como tratá-lo. Ainda em defesa, sustentou que o ser humano no ventre não é parte do 

corpo da mulher, haja vista o próprio corpo; e o Estatuto da Criança e Adolescente protege 

o chamado nascituro, demonstrando que não é só a tutela penal que assegura, sendo o 

direito à vida inviolável e fonte primária dos demais direitos, não admitindo ponderação 

nem categorização do ser. Conclui que não há concorrência entre a dignidade da mulher 

e do nascituro, mas ambas devem ser objeto de políticas públicas e proteção por parte do 

Estado308.  

Em contraposição, Ana Carla Harmatiuk Matos expôs na defesa da autonomia da 

mulher, cabendo a ela a livre escolha da interrupção, e o Código Civil, no seu artigo 2º, 

resguarda os direitos do nascituro, sem, contudo, equivalê-los à personalidade jurídica, 

decorrente do nascimento com vida309.    

Para Maria Garcia, no momento em que o feto se inclui no processo de 

desenvolvimento da vida, este adquirirá proteção constitucional e infraconstitucional, 

haja vista ser a concepção o início da personalidade humana, e, consequentemente, marco 

da sua proteção jurídica310.  

Afirmar que a defesa da personalidade jurídica ao nascituro configura violação aos 

direitos das mulheres/gestantes é totalmente descabido, pois o que se busca é resguardar 

os direitos a eles já reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, para que possam 

ser postos em pé de igualdade com outros direitos, desvinculando da ideia de mera 

expectativa, para direitos efetivos.  

Assim, de igual maneira como o direito à vida não é direito absoluto, como assevera 

a maioria dos ministros, os direitos das gestantes também não podem ser assim 

entendidos. E, quando se autoriza a interrupção da gravidez no referido caso, estar-se-á 

declarando como absoluto, não havendo nem mesmo a possibilidade de ponderação entre 

referidos bens jurídicos, já que retira da órbita jurídica o feto, até 12 semanas, como ser 

existente, considerando como coisa, pois é excluído de qualquer direito. Daí por que não 

                                                 
308 Audiencia Pública- ADPF 442. Expositora: Regina Beatriz Tavares da Silva, on line, 2018. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=WR2NTZK1kiQ. Acesso em 17 de agosto de 2018.  
309 Audiencia Pública- ADPF 442. Expositora: Ana Carla Harmatiuk Matos, on line, 2018. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=WR2NTZK1kiQ. Acesso em 17 de agosto de 2018. 
310 GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana, a ética da responsabilidade. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.180-181.  

https://www.youtube.com/watch?v=WR2NTZK1kiQ
https://www.youtube.com/watch?v=WR2NTZK1kiQ
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poderá entender a personalidade jurídica como capacidade reduzida, visto que a restrição 

não implica extinção, e, desde o momento em que se autoriza a interrupção, 

automaticamente, se excluem direitos. A exclusão tem caráter definitivo, enquanto 

restrição é uma circunstância que pode ser alterada a posteriori.  

Para se reconhecer a personalidade, como acentua Miguel Reale, não é necessário 

exigir condições, ou averiguar seu sexo, idade e discernimento, basta ser pessoa, diferindo 

na capacidade jurídica, que se relaciona na possibilidade do exercício dos atos311, em que 

o nascituro possui capacidade de direito, por possuir diversos direitos; só a capacidade de 

fato é que exige representante para exercê-los. Reconhecer a personalidade do nascituro 

é inferir em diversos campos do Direito, inclusive no penal.     

É de se pensar que não convém fazer uma graduação da pessoa, de acordo com o 

estádio no qual o feto se encontra, pois o ser humano intrauterino possui a mesma 

composição genética de quando nasce, não cabendo ao Direito, por meio do intérprete da 

Lei, negar o direito à personalidade civil, quando a própria norma reconhece.  E, ao 

defender a criminalização da interrupção da gravidez, está resguardando não só os 

direitos, constitucionais e infraconstitucionais, do nascituro, como, também, o direito 

físico e psíquico da mulher, pois o rompimento da gestação não se encontra isento das 

complicações que possam surgir, como hemorragias, infecções, perfuração uterina, culpa 

e arrependimento312.   

É nessa dimensão que Luciano Dalvi entende: “[...] mesmo admitindo a relatividade 

dos direitos comuns e suas decorrentes delimitações, não há como negar que o direito à 

vida, além de ser origem de todos os outros direitos, é protegido nos braços da incólume 

cláusula pétrea [...]”313. De efeito, o ser humano deve ser respeitado em sua singularidade. 

Não o fazendo, é admitir a utilização de qualquer procedimento em face do mesmo, seja 

na fase intrauterina ou fora do ventre, pois, “Desde o momento da concepção, há uma 

série de eventos que são claros evidência de que os gametas não agem mais como dois 

sistemas independentes entre si, mas como um novo sistema”. (Tradução livre)314 

                                                 
311 REALE, Miguel. Lições Preliminares de direito. 27.ed.5.tiragem. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 232. 
312 NORBIM, Luciano Dalvi. O Direito do nascituro à personalidade civil: de acordo com o novo Código 

Civil brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p.68.  
313 NORBIM, Luciano Dalvi. O Direito do nascituro à personalidade civil: de acordo com o novo Código 

Civil brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p.48.  
314 Original: “A partir del momento de la concepción hay una serie de eventos que son una clara evidencia 

de que los gametos ya no actúan como dos sistemas independientes entre sí, sino como un nuevo sistema” 

(FERNÁNDEZ, Dora García. El embrión humano o nasciturus como sujeito de derechos. Revista USCS 

– Direito, ano X,  n. 17, p.91-108, jul./dez. 2009, p.94.  
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Com suporte nessa concepção, já se pode reconhecer como pessoa humana com 

seus respectivos direitos, restando, apenas, a cargo da legislação de cada país, seu 

reconhecimento e aplicação da tutela adequada, penal e civil, para resguardar referidos 

direitos. Dora García Fernandez disserta que os defensores da tese do embrião sem 

personalidade jurídica implica a ausência de autocontrole e autoconsciência e, portanto, 

não poderá ser considerado pessoa. Essa tese, entretanto, é contraditória com os casos em 

que as pessoas estão em estado de coma e são desprovidas das referidas caracteríscas, 

pois, se assim fosse, não seriam mais consideradas pessoas, o que não acontece. Assim, 

a própria ciência já argumenta que “[...] uma vez terminada a fertilização (seja natural ou 

artificialmente) concebeu um ser humano único e irrepetível (que não pode ter outro 

personagem o da pessoa) e estamos, portanto, diante de um ser humano com direito para 

ser protegido pelo sistema legal” (Tradução livre)315. 

Quanto ao argumento de que só serão assegurados os direitos do nascituro a 

depender da etapa do desenvolvimento em que o feto se encontrar, é desarrazoável, pois 

a teoria da evolução já superou tal entendimento, sustentando que “[...] não há mudança 

ao longo do embriogênese [...]”316 e, assim, o ser humano é proveniente do embrião, ou 

melhor, do genoma de um ser humano, sendo a fase inicial do processo o suporte para 

que o ser possa subsistir, com a evolução lenta e progressiva de suas estruturas.  

Se for retirada a condição de pessoa do nascituro, a subtração deverá ser provada, 

e, existindo dúvida, deve prevalecer a vida deste, seja ele saudável ou não, não podendo 

ser utilizado como coisa para benefício de outrem, no caso da mãe, salvo exceção 

legalmente autorizada317. 

E, mesmo o feto estando no útero da mãe, ela não poderá tomar decisões que 

infrinjam seus direitos, principalmente no que concerne ao direito à vida, pois, diante da 

lógica do trabalho, o nascituro, sendo pessoa, possui dignidade e, consequentemente, 

                                                 
315 No original: “[...] cuanto ha concluido la fecundación (ya sea de forma natural o artificial) se ha 

concebido un ser humano único e irrepetible (que no puede tener otro carácter que el de persona) y nos 

encontramos, por lo tanto, ante un ser humano con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico” 

(FERNÁNDEZ, Dora García. El embrión humano o nasciturus como sujeito de derechos. Revista USCS 

– Direito, ano X,  n. 17, pp.91-108, jul./dez. 2009, p.95.  
316 Original: “al mantener que no hay cambio de especie a lo largo de la embriogénesis” (RESTREPO,Pablo 

Arango.  El estatuto del embrión. Escritos: Medellín, Colombia, vol. 24, n. 53, p. 307-318, jul./dic, 2016, 

p.310. Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v24n53/v24n53a05.pdf. Acesso em 17 de 

agosto de 2018.  
317 RESTREPO,Pablo Arango.  El estatuto del embrión. Escritos.  Medellín, Colombia, vol. 24, n. 53, p. 

307-318, jul./dic, 2016, p.313-314. Disponível em: 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v24n53/v24n53a05.pdf. Acesso em 17 de agosto de 2018.  

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v24n53/v24n53a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v24n53/v24n53a05.pdf
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liberdade/ autonomia, já que esta é uma das características da dignidade humana, como 

já mencionado, a qual deve ser preservada até sua ulterior deliberação.  

 Ocorre que o pensamento persistente hoje é, numa sociedade hedonista, o de que a 

responsabilidade deve ser afastada, pois tudo o que é obstáculo ao prazer, ao 

aproveitamento imediato da vida, se caracteriza como contrário à chamada sociedade pós-

moderna, onde o valor da vida é diminuído, e, consequentemente, a vida do nascituro é 

menos significativa perante a liberdade da mulher. Esta, ao ter sua responsabilidade 

modificada, ou sobrelevada com a gestação, poderá optar pela interrupção da vida 

intrauterina, tornando o pré-nascido vulnerável, o qual necessitará de representante para 

a defesa de seus direitos.    

Nesse sentido, Maria Cristina Zainaghi esclarece que alguns doutrinadores e 

julgadores se mostram incoerentes ao priorizarem os direitos da mãe quando em 

confronto com os do nascituro, à revelia das leis específicas e da Constituição Federal, 

além de “[...] afrontar preceitos de direito globalizado, no qual se garante a proteção 

aquele que, em face da fragilidade, deve ser protegido”318.  

Deve ser reconhecido o nascituro como pessoa que, desde o início da concepção 

possui personaldiade jurídica, distintamente da capacidade jurídica, e o artigo 2º do 

Código Civil, numa análise mais detida, juntamente com os demais ramos, superaram a 

teoria natalista. Além do que, como ressalta Silmara Chinelato, os direitos da 

personalidade, como o direito à vida, não depende da condição. Continua: “Alias, sob a 

mesma ótica, melhor seria matar o futuro titular do direito do que somente lhe ofender a 

integridade física, pois o nascituro, depois de nascido, poderia pleitear indenização, por 

danos pré-natias”319.  

Partindo da responsabilidade, pode até perquirir se não haveria uma 

responsabilidade por parte do genitor pela perda de seu filho, em face da mãe que 

autorizou o procedimento de interrupção da vida, já que o nascituro possui características 

tanto da genitora, como do genitor. Ou, até mesmo, se pode pensar que, para ocorrer a 

interrupção, seria necessária a autorização do pai, sob o enfoque da parternidade 

responsável. Esses questionamentos não são objeto deste trabalho, mas merecem reflexão 

pelos Poderes Judiciário e Legislativo em razão dos casos tratados.  

Cabe mencionar outras decisões do Supremo Tribunal Federal, em que se 

pronuncionou de maneira mais detalhada sobre a personalidade do nascituro. Cita-se o 

                                                 
318 ZAINAGHI, Maria Cristina. Os meios de defesa do nascituro. São Paulo: LTr, 2007, p. 115.  
319 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 300-305.  
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Recurso Extraordinário 99.038. Apesar de ser 1993, é relevante para demonstrar a tese 

adotada pela Corte. Discutiu-se sobre a extensão dos direitos do nascituro e sua 

personalidade, envolvendo o caso de venda de imóvel dos pais à irmã do nascituro, no 

qual o Relator fora vencido, sustentando a tese de que os direitos do nascituro não são só 

aqueles já previstos na legislação civil, além do que o art. 4º do Código Cívil (atual art. 

2º) lhe garante todos os direitos compatíveis com sua situação320.  

Prevaleceu, contudo, a tese de que o nascituro possui apenas expectativa de direito, 

não incluindo qualquer vantagem, mas somente aquela prevista na legislação, ressaltando 

que não há o que falar em equiparação do nascido com o concebido , não constituindo 

princípio de direito, o qual poderia aplicar livremente, e os restritivamente reconhecidos 

são reservados para caso venha a nascer. Observa-se que o STF adotou a teoria natalista.  

Diferentemente, em outros julgados, a Corte Suprema já reconheceu ao nascituro o 

direito ao reconhecimento de filiação (a origem genética da criança) 321; também, ao 

julgar um caso de estabilidade a empregada gestante, vislumbrou ser direito de proteção 

à mãe e ao nascituro322. 

É necessário, assim, estabelecer uma comprensão de que o reconhecimento da 

personalidade jurídica ao nascituro influenciará diretamente nas decisões dos tribunais 

superiores, os quais devem se ultilizar de método interpretativo, com escopo na 

preservação dos direitos, à luz das normas contitucional e infraconstitucional, 

reconhecendo o seu real papel no ordenamento jurídico.   

 

4. 2 O papel do Intérprete  

Após análise sobre o nascituro, tanto no Código Civil como na Constituição federal, 

foi possível passar à compreensão das decisões no Supremo Tribunal Federal, nas quais 

                                                 
320Brasil. Supremo Tribunal Federal. RE 99038, Relator(a):  Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, inteiro 

teor, julgado em 18/10/1983, DJ 05-10-1984, Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=191555. Acesso em: 20 de agosto 

de 2018. Acesso em 20 de agosto de 2018.  
321 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 2040 QO, Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal 

Pleno, inteiro teor, julgado em 21/02/2002. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87540. Acesso em 20 de agosto de 

2018.  
322 Ementa: Servidora pública gestante ocupante de cargo em comissão – estabilidade provisória (adct/88 , 

art. 10, ii, “ b”) – convenção oit nº 103/1952 – incorporação formal ao ordenamento positivo brasileiro 

(decreto nº 58.821/66) - proteção à maternidade e ao nascituro – desnecessidade de prévia comunicação do 

estado de gravidez ao órgão público competente – recurso de agravo improvido. (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Ag. Reg. em Recurso Extraordinário nº 634.093. Inteiro teor. Relator: Celso de Mello. 

2011. Disponível em:  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1609454. 

Acesso em 20 de agosto de 2018.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87540
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1609454
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estariam envolvidos, ou não, os direitos do nascituro e os direitos sexuais e reprodutivos 

das mulheres. Agora se faz entender se a interpretação realizada pela Corte está alinhada 

com o ordenamento jurídico, que dispõe sobre o nascituro, e qual seu efetivo papel ante 

tais casos.  

À vista das teorias expressas sobre o início da personalidade jurídica, pôde-se 

perceber seu reflexo nas decisões judiciais, que, em diversos casos, restou entendida a 

adoção da teoria natalista; mas houve casos de adoção da teoria concepcionista. 

Relembrando, a teoria natalista defende a taxatividade dos direitos do nascituro e 

considera este apenas como detentor de expectativa de direito. Entrementes, a teoria 

concepcionista considera o concebido sujeito de efetivos direitos, e a ampliação destes, 

patrimoniais e extrapatrimoniais.  

Sérgio Abdalla Semião destaca que as decisões sobre a criminalização do aborto 

são também compatíveis com a teoria natalista, diferentemente se adotada a teoria 

concepcionista, que já admite o embrião como pessoa, refutando a legalização do aborto, 

ou qualquer ato atentatório ao concebido. Entende que o sistema brasileiro adotou a teoria 

natalista, sendo um retrocesso se assim não fosse, pois seria contrário à evolução 

científica do País, como pode observar na ADI 3510-0323.    

Alguns aspectos devem, todavia, ser ponderados, e um deles é o papel do Judiciário 

perante os debates que se exprimem sobre a extensão dos direitos do nascituro desde sua 

concepção. Para entendimento, se faz necessário saber como foi realizada a interpretação 

utilizada pela Suprema Corte.  

Das premissas acentuadas, podem ser extraídas, em síntese, algumas conclusões a 

respeito da personalidade do nascituro. A primeira delas diz respeito ao início da vida 

que, apesar não ter constituído uma definição, excluiu do direito à vida a fertilização in 

vitro (que não houve transferência para o útero), não o considerando nascituro nem 

pessoa. E, ainda, mesmo antes da formação do sistema nervoso, não se pode considerar 

como pessoa; o segundo ponto diz respeito à viabilidade do feto, sendo possível se falar 

em vida se o pré-nascido for viável; caso contrário, poderá a gestante realizar a 

antecipação terapêutica do parto. Enfatizou o Supremo que o embrião não possui 

personalidade jurídica, pois esta se inicia com o nascimento; e o nascituro tem mera 

expectativa de direito, pois a lei põe a salvo, passando assim a adotar como fundamento 

não o direito à vida, que não é absoluto, mas a liberdade reprodutiva e sexual da mulher; 

                                                 
323 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: Aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 

3.ed.atual.amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 132 e 188.  
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além de alguns entendimentos dos ministros que não reconheceram direitos ao nascituro 

nos primeiros três meses de gestação. A Corte reconheceu seu papel de intérprete e não 

criação de outro Direito.  

O papel do julgador corresponde, como já sabido, a interpretar o Direito e não 

iniciar o seu processo de criação, o que Bobbio chama de reprodução do Direito, e não 

produção. Consiste em dois modos que se relacionam, o signo, correspondente a um 

complexo da linguagem humana, e o significado do próprio signo, o qual equivale à 

palavra ou ideia, tendendo a gravitar na vontade subjetiva do legislador ou adequá-los às 

circunstâncias histórico-sociais324.    

A interpretação, em seu sentido estrito, consiste num só processo com diversas 

fases, sendo objeto da Hermenêutica Jurídica, a qual consiste na busca do sentido das 

normas jurídicas. Já em senso amplo, a Hermenêutica engloba não apenas a interpretação, 

“mas também a aplicação e a integração do Direito”325. A interpretação possui espécies, 

que podem corresponder a origem, modo e resultados. Será analisado quanto ao modo 

(ou natureza), pela conectividade dos argumentos, de acordo com os ensinamentos de 

Glauco Barreira Magalhães Filho.  

Quanto à natureza, as espécies de interpretação consistem da própria Hermenêutica 

Clássica, divididas nas seguintes técnicas, que podem, também, ser utilizadas em 

conjunto. A interpretação gramatical faz uma análise do texto normativo, buscando o seu 

sentido literal, mediante “[...] comparação dos contexto linguísticos nos quais tais termos 

são empregados”326. Contudo, nem sempre é possível extrair tão facilmente o objetivo da 

norma.  

A interpretação lógica é realizada de modo a reconhecer a vontade do legislador de 

maneira coerente com o raciocínio, ou seja quais os motivos e a finalidade da feitura da 

norma, buscando a razão da Lei. Com suporte na análise do fim, pode-se buscar seu 

conteúdo. “É a interpretação da norma a partir do elemento exterior que está 

imediatamente ligado a ela, ou seja, a vontade do legislador”327. É exemplo o exame das 

exposições de motivos.  

                                                 
324 BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. Tradução: Márcio Pugliesi, 

Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 213.  
325 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica jurídica. 5.ed.São Paulo: Atlas, 

2015, p. 52.  
326 BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico:lições de Filosofia do Direito. Tradução: Márcio Pugliesi, 

Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p.214.  
327 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica jurídica. 5.ed.São Paulo: Atlas, 

2015, p.65.  
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Há a interpretação histórica, método de que se utiliza o intérprete com base nos 

documentos históricos, sejam as causas próximas ou remotas, para se chegar à vontade 

do legislador. Foi proposta por Savigny, para identificar as razões da feitura da norma, 

ressaltando a evolução temporal para se chegar à sua compreensão. Referido meio “[...] 

comporta essencialmente o estudo dos trabalhos preparatórios, pelos quais se pode 

conhecer as várias intenções para as quais uma lei foi aprovada e qual delas prevalece 

sobre as outras”328.   

O método teleológico consiste na compreensão da finalidade para entender o caráter 

da norma, sendo esta o meio valorado dentro das circunstâncias oferecidas, o que resulta 

na flexibilidade da norma, a depender do fim social. É resultante da teoria de Ihering, o 

qual, diferentemente de Savigny, sustenta que a evolução do Direito decorre de conquistas 

das lutas, as quais serão protegidas pela ordem jurídica329. Esta serve para todos os demais 

métodos da Hermenêutica, pois “[...] toda interpretação jurídica ostenta uma natureza 

teleológica, fundada na consistência axiológica do direito”330.  

Já a Sociológica tem a finalidade na aplicação das normas junto com os fatos sociais 

para se buscar uma norma mais eficaz, devendo uma abertura à realidade social, para 

tentar abranger situações não descritas pelo legislador.  

Por fim, a interpretação sistemática requer do intérprete uma análise da unidade e 

coerência do ordenamento jurídico, ou seja, busca a vontade do legislador de maneira 

unitária, tanto no sistema exterior como no sistema interior, neste envolvendo as 

interpretações históricas, sociológica e teleológica. Glauco Barreira Magalhães Filho 

explica:  

A interpretação sistemática é uma forma de pensar racional dentro do mundo 

estrito do Direito Positivo. A norma não pode se limitar a uma interpretação 

substancial, pois deve se submeter a uma interpretação relacional. Por essa 

razão, é impossível conceber uma teoria da norma jurídica sem uma teoria do 

ordenamento jurídico. Uma norma se define por tudo que lhe provê o 

ordenamento jurídico
331

.  

 

Sob esse critério sistemático é que se faz necessário compreender a aplicação da 

teoria da concepção e, consequentemente, a extensão da personalidade jurídica ao 

                                                 
328 BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico:lições de filosofia do Direito. Tradução: Márcio Pugliesi, 

Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p.215.  
329 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica jurídica. 5.ed.São Paulo: Atlas, 

2015, p.73.  
330 SOARES, Ricardo Maurício Freire Soares. Hermenêutica Jurídica. v.60. São Paulo:Saraiva, 2013, p. 

32.   
331 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica jurídica. 5.ed.São Paulo: Atlas, 

2015, p. 70.  
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nascituro, pois, como visto, ao aplicar o artigo 2º do Código Civil, o qual dispõe sobre a 

personalidade jurídica após o nascimento, ressalvados os direitos do nascituro, observou-se 

que os direitos do nascituro devem ser resguardados, e que, mesmo com a existência de 

autores afirmando sobre a impossibilidade de personalidade jurídica a ele, o intérprete deve 

compreender a sistemática do ordenamento jurídico332, principalmente do Código Civil.   

Inicialmente, a intenção do legislador em se aplicar a personalidade jurídica ao 

nascituro já poderia ser extraída desde da Consolidação das Leis Civis, passando para o 

Esboço do Projeto do Código Civil, de Teixeira de Freitas, bem como de todos os demais 

projetos do Código Civil, e, chegando ao projeto anterior ao Código Civil de 1916, que é 

o primitivo de Clóvis Beviláqua. Este deixou expresso o início da personalidade desde a 

concepção, sendo modificado, posteriormente, para edição do Código Civil de 1916, e 

ratificado no de 2002.  

O Código Civil de 2002, no entanto, como já mencionado, dispõem sobre diversos 

direitos do nascituro, os quais podem ser citados suscitamente: a) direito à curatela; b) 

receber doação; c) direito a suceder; d) direito ao reconhecimento de paternidade, e direito 

à adoção; e) direito de representação; e outros direitos descritos nos microssistemas e 

demais ramos do Direito, como: f) direitos aos alimentos (Lei dos Alimentos); g) direito 

à inviolabilidade da vida (Constituição); proibição do aborto, salvo casos expressos em 

Lei (Penal); h) resguardo à saúde do nascituro no caso de proteção à maternidade 

(Trabalho); i) pagamento nas doações recebidas pelo nascituro (Tributário); j) e o 

enquadramento do nascituro como consumidor.  

Além de todas as normas internas do ordenamento brasileiro, há também a proteção 

do nascituro no âmbito do Direito Internacional, que cuida, de maneira categórica, da 

proteção do direito à vida desde a concepção. Menciona-se o Pacto São José da Costa 

Rica (um dos tratados internacionais de direitos humanos); Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos; e Convenção sobre os Direitos da Criança. Esses tratados e 

convenções foram incorporados pelo sistema brasileiro.  

                                                 
332 Em Portugal, o STJ, mesmo diante do artigo 66 do Código Civil de Portugal, estabelece: “A 

personalidade adquire-se no momento do nascimento completo e com vida. Os direitos que a lei reconhece 

aos nascituros dependem do seu nascimento”, reconheceu personalidade jurídica ao nascituro “Os juízes 

do STJ, no entanto, entenderam de maneira diferente. Eles foram buscar na doutrina do Direito Civil uma 

interpretação menos literal ao dispositivo. Concluíram que a partir do momento da concepção, já existe um 

ser humano dotado de personalidade jurídica. Não cabe à lei retirar esse direito”.(PINHEIRO, Aline. 

Nascituro tem personalidade jurídica, decide STJ português. Consultor Jurídico. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2014-abr-26/nascituro-personalidade-juridica-stj-portugal. Acesso em 25 de 

agosto de 2018).  

https://www.conjur.com.br/2014-abr-26/nascituro-personalidade-juridica-stj-portugal
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E, ainda, no âmbito do Judiciário, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem 

reconhecendo o nascituro como pessoa, desde a aplicação dos direitos de personalidade 

ao concebido (direito à imagem, à honra, à integridade física e psíquica), concedendo 

indenizações por danos morais aos seus direitos, fazendo uso da teoria concepcionista. 

Consoante destacou Otavio Luiz Rodrigues Jr.  

O nascimento com vida quanto às pessoas naturais permanece como ponto 

determinante para o início da personalidade. Essa afirmação hoje, porém, é de 

ser esclarecida quanto ao nascituro. Depois de um século de discussões entre 

natalistas e conceptistas, deu-se a prevalência dos últimos. O Superior Tribunal 

de Justiça expressamente tomou partido pela teoria conceptista [...].
333

 

 

Assim, ante o exposto, não há, desde a aplicação da interpretação sistemática, como 

o Supremo Tribunal Federal não reconhecer e garantir o que já consta nos dispositivos, a 

acepção de pessoa ao concebido, sendo dever do intérprete realizar um estudo mais 

detalhado sobre ele, adentrando também as interpretações históricas e lógicas, as quais 

possibilitarão uma conclusão mais fiel e digna do ordenamento jurídico.  

Como disse Clovis Beviláqua, a melhor conclusão sobre personalidade jurídica 

estava “[...] com aqueles que harmonizam o Direito Civil consigo mesmo, com o penal, 

com a fisiologia”334, não restando dúvidas de que, diante dos dispositivos sobre a proteção 

do nascituro, não há como negar o caráter de pessoa. E a personalidade, como define 

Limongi Franca, se caracteriza como qualidade de ser pessoa, na qual a capacidade só irá 

limitá-la, mas o simples fato de possuir capacidade de direito já deve considerá-la com 

personalidade jurídica335.  Nesse mesmo raciocínio, expõe Diogo Leite Campos “Assim, 

a vida humana do nascituro, cria Direito, o direito à personalidade e à capacidade jurídica em 

termos de igualdade com qualquer outro ser humano (também “nascituro”)”336. Com efeito, 

utilizando os método sistemático, foi possível se chegar ao reconhecimento do concebido 

como pessoa, o que terá, ou deveria ter tido, reflexo em diversos casos na Suprema Corte.   

Estabelece George Malmelstein, no entanto, que esses métodos da Hermenêutica 

tradicional não são suficientes para solucionar determinados casos, principalmente após 

a possibilidade da aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais, e do 

                                                 
333 RODRIGUES JR, Otavio Luiz Rodrigues. Pessoa, personalidade, conceito filosófico e conceito jurídico 

de pessoa: espécies de pessoas no Direito em geral. Revistas de Direito do Consumidor, v.118, p. 281-

291, 2018, p. 289.  
334 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil Brasileiro: Trabalhos relativos à sua elaboração. v. I. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1917. p. 36. 
335 FRANCA, R. Limongi. Manual de Direito Civil. 4.ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 

148.  
336 CAMPOS, Diogo Leite de. Capacidade sucessória (ou a crise do positivista legalista). RJLB, Ano 2, nº 

3, 2016, p. 453.  
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entendimento da escola pós-positivista, as quais possibilitaram uma abertura de termos 

vagos e imprecisos, dificultando a objetividade argumentativa. Com a introdução da carga 

valorativa na Constituição Federal foi que passou a ser papel do Judiciário, e não só 

apenas do Legislativo, a resolução dos casos, nos quais são empregados outros modos de 

interpretação (nova Hermenêutica Constitucional)337, como se pode citar a interpretação 

conforme a Constituição, muito utilizada pela Suprema Corte.    

Torna-se incoerente, entretanto, ou contraditório, nos casos aqui estudados, aplicar 

a técnica da interpretação conforme a Constituição e obter uma decisão contrária à 

inviolabilidade do direito à vida e da dignidade humana, em face dos direitos reprodutivos 

da mulher. Pois, sob o manto penal, da proibição do aborto dentro da categoria crimes 

contra à pessoa, vida intrauterina; do Direito Civil, ao configurar o nascituro como pessoa, 

sujeito de direitos (os quais não possuem graduação quanto a sua fase de 

desenvolvimento), como destaca João Franzen de Lima: “Na linguagem jurídica, 

portanto, é sinônimo de sujeitos de direitos. Todo ser humano é pessoa, pois não há 

homem que seja excluído da atividade jurídica [...]”338; e diante de todos os direitos a ele 

lhe assegurados; é desvirtuar do papel da interpretação conforme a norma e “[...] aos fins 

do próprio ordenamento jurídico e do Estado democrático de Direito [...]”339, fundando-

se numa decisão de conveniência. 

As decisões, possuindo como justificativa a Nova Hermenêutica, “[...] mais aberta 

e menos técnica”, devem ser ponderadas e utilizadas com cautela, já que esta “[...] não 

implica na rejeição das técnicas da hermenêutica clássica”340, não podendo o aplicador, 

contudo, sob o argumento da melhor Justiça, desconsiderar as soluções disciplinadas pelo 

Poder Legislativo, pelo que se deve interpretar as hipóteses constantes na lei, adaptando-

as ao caso individual, sob consequência de exercer a função legislativa, o que poderá 

ocasionar o chamado ativismo judicial.  

Isso pode ser visto na ADPF 54, na qual o STF julgou pela descriminalização no 

caso de interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Referida decisão acrescentou mais 

uma hipótese de exceção aos casos de aborto descritos no Código Penal, bem como 

argumentou que, para considerá-lo pessoa, é necessário o requisito da viabilidade, 

                                                 
337 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5.ed.São Paulo: Atlas, 2014, p. 355-356.  
338 LIMA, João Franzen de. Curso de Direito Civil brasileiro. v.1, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968, 

p. 148.  
339 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica jurídica clássica. 3.ed. Florianópolis: 

Conceito editorial, 2009, p. 13.  
340 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica jurídica clássica. 3.ed. Florianópolis: 

Conceito editorial, 2009, p.12. 
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demonstrando que a Corte foi contrária ao que já se encontra normatizado, criando regras, 

o que não faz parte da sua função típica, como acentuou o próprio ministro Ricardo 

Lewandowoski:  

Destarte, não é lícito ao mais alto órgão judicante do País, a pretexto de 

empreender interpretação conforme a Constituição, envergar as vestes de 

legislador positivo, criando normas legais, ex novo, mediante decisão 

pretoriana. Em outros termos, não é dado aos integrantes do Poder Judiciário, 

que carecem da unção legitimadora do voto popular, promover inovações no 

ordenamento normativo como se parlamentares eleitos fossem
341

.  

 

Da mesma maneira, pode-se afirmar dos argumentos no HC 126.306 que, apesar de 

tratar de outra questão, concluíram pela possibilidade do aborto até o terceiro trimestre 

da gravidez, por entenderem que o início da vida só se inicia a partir do sistema nervoso, 

não reconhecendo o feto antes disso como sujeito de direitos, também criando exceção 

para os artigos já disciplinados no Código Penal, conforme visto no voto do ministro Luís 

Roberto Barroso, o qual foi acompanhado por Edson Fachin e Rosa Weber.  

À vista dos casos citados, averígua-se que, para concretizar a Justiça, o 

Judiciário adentra a seara do Poder Legislativo ao apreciar tais ocorrências, visto que é 

tênue a diferença entre o poder interpretativo e o de regulamentação dos demais poderes, 

podendo se fazer uso desproporcional da Nova Hermenêutica Constitucional para 

justificar suas decisões, mitigando, muitas vezes, o parâmetro da segurança jurídica.  Não 

estar atento a esta possibilidade, ou não buscar os parâmetros para este controle, acarreta 

a abertura, para que a criatividade se transforme em discricionariedade e, 

consequentemente, a existência de múltiplas respostas342. 

Em razão disso, o arcabouço teórico e filosófico do pós-positivismo e da Nova 

Hermenêutica Constitucional não legitima toda e qualquer decisão jurídica, e a suposta 

superação da segurança jurídica pela noção de Justiça, não confere ao intérprete e 

aplicador poder ilimitado, de modo que legitimidade, previsibilidade, segurança jurídica 

e justiça são axiomas igualmente protegidos pelo Estado Democrático de Direito. Além 

disso, a prevalência absoluta de um sobre os demais poderá implicar a derrocada de todos 

e abrir espaço para uma indesejada supremacia do Judiciário sobre os demais Poderes.  

                                                 
341 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental, nº 54. 

Inteiro Teor do Acórdão, 2012, p.245.  
342 SOLIANO, Vitor. Ativismo Judicial em matéria de direitos fundamentais sociais: entre os sentidos 

negativo e positivo da constitucionalização simbólica. Revista da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional. Curitiba, 2012, vol. 4, n. 7, p. 448-487, jul./dez, p.465.  
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Qualquer mudança que signifique alteração direta da norma jurídica deverá ser 

efetuada pelo Poder Legislativo, o qual, como representante do povo, possa praticar à 

vontade dele. Portanto, será analisada a seguir a defesa do nascituro no âmbito 

legislativo.   

 

4.3 Perspectiva legislativa em proteção ao nascituro  

 

A personalidade jurídica e os direitos do nascituro estão sendo objeto de debate não 

só apenas no Poder Judiciário, mas, também, no Poder Legislativo, como objetivo de se 

tentar dirimir qualquer conflito existente. Assim, alguns projetos estão em tramitação na 

defesa da tutela do nascituro. São referidos alguns deles para demonstrar a importância 

do tema.  

 

4.3.1 Projeto de Lei 478/07 (Estatuto do Nascituro) 

 

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de Lei de nº 478/07, chamado de 

Estatuto do Nascituro, o qual possui como objetivo a defesa integral dos nascituros.  

Encontra-se, atualmente, aguardando parecer do relator na Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher (CMULHER). Apensos PL 489/2007; PL 3748/2008; PL 1763/2007; 

PL 1085/2011; PL 8116/2014. 

O projeto traz diversos dispositivos que tratam dos direitos do nascituro. 

Incialmente, elenca o conceito do nascituro, já conhecido pela doutrina, que é aquele 

concebido, mas não nascido. O artigo 2º, parágrafo único, especifica quais seres estariam 

englobados no conceito de nascituro, o qual incluiu os “in vitro”, os de clonagem e outros 

meios científicos.  

Foi apresentado, contudo, um substitutivo da deputada Solange Almeida (Comissão 

da Seguridade Social e da Família), a qual recomendou neste tópico que, nos in vitro, 

sejam englobados, também, aqueles que ainda não foram implantados no útero materno, 

e que seja retirada a precisão da clonagem, em virtude de a vedação legal pelo sistema 

jurídico. Na doutrina, posiciona-se Silmara Chinelato: “[...] parece-nos deva a legislação 

regular de modo diferente os direitos do nascituro implantado "in vivo" e o embrião pré-

implantatório, que poderá ser denominado pré-nascituro”343.  

                                                 
343 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Bioética e direitos de personalidade do nascituro. Scientia Iuris, 

v 7/8, pp. 87-104, 2003/2004, p. 91.  
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O artigo 3º disciplina acerca da personalidade jurídica, enfatizando que o nascituro 

só a adquire com vida, mas a característica de humana é reconhecida desde a concepção, 

conferindo-lhe proteção penal e civil, além do reconhecimento dos direitos de 

personalidade, como direito à vida, à integridade física, à honra, à imagem e demais.  

Ocorre que, no substitutivo, foram realizadas considerações pertinentes sobre este tema. 

Ficou estabelecida a reformulação do respectivo artigo, porque, fazendo uma análise mais 

acurada, a redação original continuou adotando apenas como expectativa de direitos, o 

que não condiz com a doutrina nem com a jurisprudência.   

Explana-se a ideia de que, apesar das divergências acerca do início da personalidade 

jurídica, o nascituro possui direitos reais e efetivos, diferenciando apenas com relação aos 

direitos patrimoniais, o qual possui sob condição, enquanto personalidade é adquirida 

desde a concepção. Louváveis são as referidas sugestões, pois, como já demonstrado neste 

trabalho, é necessário superar a ideia de que a Lei excepcionou o nascituro, não o 

considerando como pessoa e, consequentemente, desprovido de direitos.  

Da concepção até o nascimento, o ser humano é núcleo de todos os direitos. Negar 

a tutela dos direitos ao nascituro seria uma maneira de sonegar valores, bem assim 

contrariar o que estatui o próprio Código Civil em seu artigo 2º, pois, quando se fala em 

direitos, nestes estão inclusos tanto os patrimoniais como os extrapatrimoniais344.  

Apesar de não deixar clara a ideia de que a personalidade jurídica possui início 

desde a concepção, é necessário chamar atenção para a permanência do erro, pois o 

reconhecimento do nascituro como pessoa e possuidor de real direito, na adoção da teoria 

concepcionista, não haveria como sustentar o pensamento de não reconhecimento desse 

atributo.  

Na mesma linha, os artigos 4º e 5º do Projeto de Lei estabelecem que o nascituro 

deve ser protegido não só pelo Estado, como também é dever da família e da sociedade 

assegurar a expectativa do direito à vida, liberdade, convivência familiar, dentre outros. 

Destaca o artigo 5º que o nascituro não poderá ser objeto de qualquer negligência ou 

atentado, à expectativa de seu direito. Nesse ponto, também foram solicitadas algumas 

modificações a respeito da “convivência familiar”, pois se deve garantir o direito a ter 

uma família, como também é coerente a retirada de “expectativa de direito”, para “real 

efetividade de direitos”.  

                                                 
344 TAISON, Paulo Franco; D’ASSUMPÇÃO, Evaldo Alves; BERTI, Silva Mendes (et al). Bioética: Vida 

e Morte. 2.ed. Belo Horizonte: PUC Minas, 2016, p. 74-75.  
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Ocorre que permanecer com a afirmação ‘expectativa de direito’ seria incompatível 

com a própria sistemática do projeto de Lei, pois, ao reconhecer o nascituro como ser 

humano dotado de direitos, não se está falando em expectativa e sim em sua aplicação 

efetiva.  

E, ainda, ao se adotar a mera expectativa, estar-se-ia diante da teoria natalista, como 

defendem alguns doutrinadores, consoante já disposto no capítulo 2, ancorados nos 

direitos patrimonialistas, os quais desconsideram direito constituído e negam a 

personalidade jurídica, restando ao nascituro apenas expectativa de direito, elidindo 

qualquer direito exercido pelo ser humano desde a concepção. Ocorre, então, de que 

dispõe a Lei ao resguardar não só direitos patrimoniais, que ficarão sob condição 

resolutiva, como também reconheceu os direitos de personalidade (artigo 11 à 21 do 

Código Civil), os quais já vêm sendo reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Assim, ante o objetivo da Lei, é ilógico aderir a esta teoria, por desconsiderar a primazia 

da dignidade humana. 

  A Relatora ainda observa que algumas das passagens dos artigos do projeto, se 

utilizam da palavra objeto, como no artigo 7º, em que “[...] o nascituro deve ser objeto de 

políticas sociais públicas”, pretendendo sua substituição por “destinatário”, para deixar 

clara a caracterização do nascituro como sujeito de direitos, pois, como lecionam André 

Franco Montoro e Anacleto de Oliveira Faria, “Juridicamente, todo sujeito de direito é 

pessoa e toda pessoa é sujeito de direito”345.  

Interessante é que a Lei equiparou o nascituro às crianças, ao mencionar no artigo 

8º a extensão do Sistema Único de Saúde ao concebido, numa relação de igualdade, o que 

também já era considerado pela doutrina, quando realizada uma interpretação do ECA.  

Um dos pontos polêmicos diz respeito aos artigos 10 e 13346, do texto original, que 

tratam da preservação do nascituro, mesmo possuidor de deficiência, haja ou não 

                                                 
345MONTORO, André Franco; FARIA, Anacleto de Oliveira. Condição jurídica do nascituro no direito 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1953, p.69.  
346 Assim está descrito no Projeto de Lei: Art. 10 O nascituro deficiente terá à sua disposição todos os meios 

terapêuticos e profiláticos existentes para prevenir, reparar ou minimizar sua deficiência, haja ou não 

expectativa de sobrevida extra-uterina; Art. 13 O nascituro concebido em ato de violência sexual não sofrerá 

qualquer discriminação ou restrição de direitos, assegurando-lhe, ainda, os seguintes: I - direito prioritário 

à assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico da gestante; II - direito a pensão alimentícia 

equivalente a 1 (um) salário mínimo, até que complete dezoito anos, não sendo identificado o genitor, ou 

se for insolvente, a obrigação recairá sobre o Estado; III – no caso de genitor identificado, será ele 

responsável pela pensão alimentícia, cabendo ao Poder Judiciário fixar seu valor, não podendo ser inferior 

a 1 (um) salário mínimo; IV - direito prioritário à adoção, caso a mãe não queira assumir a criança após o 

nascimento; (Brasil. Projeto de Lei nº 489/2007. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/20

07. Acesso em 21 de agosto de 2018).  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/2007
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expectativa de sobrevida extrauterina; e o artigo 13 estabelece que o concebido, fruto de 

violação sexual, não poderá sofrer discriminação, ou seja, passou a resguardar, também, 

o nascituro proveniente de estupro.  

Percebe-se que, diante de tais dispositivos, o artigo 10 proíbe diretamente qualquer 

afronta em face do concebido que seja portador de malformação, o que vai de encontro à 

decisão da Suprema Corte nos casos dos anencéfalos, e impossibilita qualquer decisão 

posterior à publicação desta Lei. Decisão contrária só será possível se declarada a sua 

inconstitucionalidade. A Relatora da Comissão não modificou a essência da norma, mas 

apenas acrescentou que deveria ocorrer uma generalização para deficiência e patologia.  

Já quanto ao artigo 13, que dispõe sobre o estupro, a Deputada destacou, “[...] 

entendemos que o seu caput deve ser reformulado para estar em consonância com o art. 

128, II, do Código Penal, que não trata da violência sexual indistintamente, mas tão só do 

estupro”, coadunando-se com o texto que resguarda o nascituro concebido por estupro. O 

teor do projeto resguarda, nesses casos, a vida do nascituro e da mãe, ao proibir qualquer 

ato atentatório ao concebido e, ao mesmo tempo, oferece à mãe auxílio psicológico e 

pensão alimentícia equivalente a um salário- mínimo.  

Neste caso, a Relatora solicitou que, no caso da pensão, esta fosse paga pelo genitor 

identificado, e se ainda não o seja, pelo Estado. Há ainda comentários aos artigos 22 a 

31347 do projeto, que preveem tipificação penal, sugerindo sua exclusão, por se tratar de 

matéria penal, e impedir uma possível colisão, bem como os artigos 14 ao 21, por 

conterem matéria civil e processual civil.  

Assim, o substituto foi aprovado em 2010, passando de 32 artigos para 14, porém 

não diminuiu sua importância, e sim poderá ser um relevante instrumento para dirimir 

qualquer controvérsia sobre a personalidade jurídica do nascituro e uma forma de nortear 

e uniformizar as decisões nos tribunais pátrios.  Cabe destacar o fato de que o projeto de 

                                                 
347 Destaca-se os mais relevantes: Art. 22 Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. 

Art. 23 Causar culposamente a morte do nascituro: Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos. § 1º a pena é 

aumentada de um terço e o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou 

se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato 

ou foge para evitar prisão em flagrante. § 2º o Juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da 

infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Art. 24 

Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto: Pena: detenção de 1 (um) a 2 (dois) 

anos e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada em um terço se o processo, substância ou objeto são 

apresentado como se fossem exclusivamente anticoncepcionais. Art. 25 Congelar, manipular ou utilizar 

nascituro como material de experimentação: Pena: Detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. Art. 26 

Referir-se ao nascituro com palavras ou expressões manifestamente depreciativas: Pena: Detenção de 1 

(um) a 6 (seis) meses e multa. (Brasil. Projeto de Lei nº 489/2007. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/20

07. Acesso em 21 de agosto de 2018).  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=444066&filename=PL+489/2007
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lei já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e da Família (CSSF)-2009, este 

com substitutivo apresentado; na Comissão de Finanças e Tributação (CFT)- 2012; 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)-2017348.  

 

4.3.2 Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 29/2015 

Para concluir sobre a proteção do nascituro no poder Legislativo, há a Proposta de 

Emenda à Constituição, tramitando no Senado Federal, pronta para pauta na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. Recebeu voto favorável do relator, senador Eduardo 

Amorim, integrante da referida Comissão (Secretaria de Apoio à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania), ano de 2017349.  

Esta PEC busca acrescentar no artigo 5º da Constituição Federal a expressão “desde 

a concepção”, já que, no texto original, predispõe até inviolabilidade do direito à vida. 

Assim, o texto ficaria da seguinte forma: “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 desde a concepção, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  

Em justificativa350 da referida emenda, os senadores argumentaram sobre a 

importância da matéria para dirimir qualquer dúvida quanto à origem da preservação da 

vida, que enseja intensos debates entre os doutrinadores, pelo fato da Constituição ser 

silente, protegendo de maneira geral. Com essa omissão, diversas decisões têm lesionado 

a dignidade do concebido, o que demonstra a importância da matéria.  

Continuando a justificativa, exprime que, com as novidades tecnológicas e os 

avanços na Ciência, a Embriologia passou a detectar as modificações do ser no útero 

materno, reconhecendo desde a origem da formação, afirmando, assim, a concepção 

como realmente o início da vida, concluindo que referida proposta procura assegurar 

proteção jurídica às crianças que são “assassinadas”.     

Observa-se que, com a alteração, haveria nítida adoção da teoria concepcionista, 

bem como impedimento de qualquer atentado ao ser humano concebido, seja em qual 

                                                 
348BRASIL. Projeto de Lei nº 489/2007. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposicao=345103. 

Acesso em 21 de agosto de 2018.  
349 BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição, nº 29/2015. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120152. Acesso em 21 de agosto de 2018.  
350BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição, nº 29/2015. Disponível em: 

file:///C:/Users/Meus%20Documentos/Desktop/backup/Desktop/mestrado%202/VITAL/CAP%203/MAT

E_TI_162067.pdf. Acesso em 21 de agosto de 2018.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposicao=345103
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120152
file:///C:/Users/Meus%20Documentos/Desktop/backup/Desktop/mestrado%202/VITAL/CAP%203/MATE_TI_162067.pdf
file:///C:/Users/Meus%20Documentos/Desktop/backup/Desktop/mestrado%202/VITAL/CAP%203/MATE_TI_162067.pdf
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modalidade de fecundação utilizada, e dispositivos infraconstitucionais contrários a esta 

seriam considerados não recepcionados ou inconstitucionais.  

Paloma Silveira e Patrícia Conceição, no entanto, compreendem que esse projeto 

menospreza argumentos diversos, por ser fragmentário, o que retira diversos direitos das 

mulheres e desencadeia o retrocesso nas conquistas alcançadas, como no caso da ADPF 

54 e ADI 3510351.  

Na defesa dos direitos das mulheres, Teresinha Inês Teles Pires destaca o 

argumento de que, no Brasil, a insegurança é sobrelevada quando vista no contexto das 

restrições ao direito ao aborto, “[...]pois os órgãos do Poder Executivo, que implementam 

as políticas públicas de saúde, ficam limitados às prescrições legais restritivas e não 

podem reduzir significativamente os riscos à saúde da mulher que decide interromper 

ilegalmente sua gestação”352.  

Há quem entenda, como José Maria Nunes Junior, que a PEC corresponde à 

tentativa de impedir o ativismo judicial, diante de decisões liberais no âmbito do Poder 

Judiciário, pois “[...] este efeito de combate do ativismo judicial é chamado pela doutrina 

constitucionalista de “blacklash””353. Destaca George Marmelstein que, “[...] diante de 

um cenário de incerteza, em que não se sabe qual será o desdobramento político de um 

debate polêmico, seria melhor deixar o problema sem resposta jurisdicional, até que o 

tema esteja bem amadurecido na consciência social”354.  

Então, é notória a ideia de julgados que se utilizam do arcabouço jurídico do “pós-

positivismo” e de um futuro “neoconstitucionalismo”, na chamada “Nova Hermenêutica 

Constitucional”, adentrando a seara do Poder Legislativo; e relegando as disposições 

concernentes aos direitos do nascituro no ordenamento jurídico, não realizando uma 

interpretação sistemática da Lei.  

                                                 
351SILVEIRA, Paloma; CONCEIÇÃO, Patrícia. Contra o aborto em quaisquer situações, PEC 29/2015 

avança em meio à crise política. On line, 2017. p.03-05 Disponível em: 

http://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/busca/. Acesso em 21 de agosto de 2018. 
352 PIRES, Teresinha Inês Teles. O princípio da segurança jurídica e o direito da mulher à saúde reprodutiva: 

Uma análise acerca do dever do Estado na prestação de assistência à saúde física e mental da mulher no 

contexto da ilegalidade do aborto. Revista de Informação Legislativa. p. 129-149, a. 51, n. 201, jan./mar. 

2014, p.141. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502955/001002785.pdf?sequen. Acesso em 21 de 

agosto de 2018. 
353 NUNES JUNIOR, José Maria. Direito à vida, a PEC 29/2015, e a Laicidade do Estado. On line. 

2017,p.13. Disponível em: https://ajufesc.org.br/wp-content/uploads/2017/12/JOS%C3%89-MARIA-

NUNES-JUNIOR.pdf. Acesso em 25 de agosto de 2018.  
354 MARMELSTEIN, George. Efeito Backlash da Jurisdição Constitucional: reações políticas à atuação 

judicial. On line. 2015. Disponível: https://direitosfundamentais.net/2015/09/05/efeito-backlash-da-

jurisdicao-constitucional-reacoes-politicas-a-atuacao-judicial/ Acesso em 25 de agosto de 2018. 

https://direitosfundamentais.net/author/georgemlima/
http://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/busca/
file:///C:/Users/Meus%20Documentos/Desktop/%20Marmelstein
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Assim, em razão de tal critério, não há dúvidas, pois, da necessidade de debater os 

pontos referidos nesta PEC e no Estatuto do Nascituro, para que seja possível resguardar 

na sua integralidade os direitos dos concebidos e dirimir qualquer questionamento sobre 

sua condição de pessoa, para, diante de colisão de direitos da mulher e do pré-nascido, 

que possa, aí sim, o Judiciário ponderar os interesses envolvidos, considerando os direitos 

do nascituro diante dos dispositivos.  
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5 CONCLUSÃO 
 

A noção de pessoa está vinculada à personalidade, sendo direcionada a todo ser 

humano, por ser capaz de direitos e obrigações na órbita jurídica. Para definir o início da 

personalidade, foram introduzidas alguns teorias, são citadas: a natalista, personalidade 

condicional e concepcionista.  Apesar de doutrinadores diversos argumentarem que o 

Código Civil, no seu artigo 2º, adotou a teoria natalista - pois traz em sua redação que a 

personalidade civil começa após o nascimento, resguardados os direitos do nascituro- 

essa não é a posição mais coerente com o ordenamento jurídico, pois, inicialmente, não 

há como atribuir direitos ao nascituro, sem o reconhecer como pessoa. Daí se dessumem 

as conclusões delineadas na sequência.  

1 Segundo o próprio histórico da constituição do Código Civil, a intenção do 

legislador fora estender a personalidade jurídica ao concebido, porquanto o feto deve ser 

protegido desde as Ordenações Filipinas, passando pela Consolidação das Leis Civis, 

considerando o nascituro como nascido; posteriormente, o Esboço de Teixeira de Freitas, 

que reconheceu o caráter de pessoa desde a concepção; e, em seguida, pelo Projeto 

primitivo do Código Civil de 1899, o qual deixava claro que a personalidade se iniciava 

a partir da concepção. Já o Código Civil de 1916 modificou tal redação, destacando a 

noção de que a personalidade civil iniciava após o nascimento, sendo esta adotada pelo 

então Código Civil de 2002, não havendo debate sobre o assunto.  

2 Percebe-se que a teoria natalista deve ser superada, pois ela esbarra, não só no 

contexto histórico da formação do Código Civil, como também nos direitos assegurados 

por este ao nascituro, como o direito a curatela, o de receber doação, a sucessão, direitos 

aos alimentos – gravídicos- ao reconhecimento de paternidade, à possibilidade de adoção 

do nascituro; e, por fim, poderá fazer jus a indenização por dano moral. A concessão de 

referidos direitos vai além dos patrimoniais, sendo afeto aos direitos extrapatrimoniais 

também, o que demonstra uma conjuntura do próprio Código para reconhecer a teoria 

concepcionista como a mais prudente para efetuação dos direitos do concebido. 

3 Não só nas normas internas é possível visualizar a defesa da personalidade do 

nascituro, pois há normas internacionais, incorporadas inclusive pelo Brasil, que 

demonstram a proteção da pessoa humana, como o Pacto São José da Costa Rica, que 

destaca, em alguns trechos, a concessão da personalidade a toda pessoa humana, bem 

como o direito à vida desde a concepção. Cita-se, ainda, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e Convenção dos Direitos da Criança.  
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4 Há uma nítida ligação da personalidade jurídica com o direito à vida do 

nascituro, tendo como ponto de partida sua própria dignidade humana. Isto porque é 

reconhecida ao concebido a dimensão de pessoa humana, na qual a personalidade é inata 

e não constitutiva, pois é originária da própria vida, fazendo uma análise do artigo 5º da 

Constituição Federal, ao instituir como direito fundamental a inviolabilidade do direito à 

vida, é um direito decorrente da própria natureza humana, e por isso extensível ao 

concebido; em conjunto com o artigo 2º do Código Civil.  

5 Apesar de a Constituição Federal não dispor sobre o início da vida, não é 

equivocado afirmar que esta deve ser protegida desde a concepção, pois a própria lei 

infraconstitucional reconheceu tal proteção ao concebido. Além disso, mesmo em razão 

dos dispostos da inviolabilidade do direito à vida, outro ponto de proteção é a análise da 

dogmática civil, visto que possui ênfase, também, na pessoa humana, embasada no 

princípio da dignidade humana, e o artigo 2º deve ser visto como protetor da 

personalidade jurídica do nascituro, pois quem é detentor de direitos é pessoa.  

6 É nesse seguimento que o Código Civil, antes patrimonialista e individualista, 

dá margem à dimensão pessoa, ou seja, os institutos deixam de se preocupar apenas com 

o patrimonial, para atingir, também, o valor da dignidade humana.  Isso não significa que 

o Código Civil não possuía como escopo a pessoa humana, já que havia a preservação 

da vida por via da integridade física, alimentos e outros direitos, mas que a dignidade 

humana passou a ser o ápice após a Constituição Federal, o que desencadeou maior 

abertura e prioridade para esta.  

7 Com suporte nessa análise, os direitos de personalidade são extensivos ao 

nascituro, e por serem direitos inerentes à condição humana, não há como negar o caráter 

de pessoa ao concebido, visto ser possuidor de dignidade, e por isso sujeito de direitos. 

Este fato demonstra, mais uma vez, a compatibilidade do sistema civil e constitucional, 

bem como o objetivo em resguardar a possibilidade de os direitos do nascituro serem 

contrapostos a outros direitos de terceiros. É com essa dogmática que se busca 

possibilitar ao intérprete a ampla interpretação das normas, mas pautada numa visão 

concretista, como ocorre com a norma civil, na superação da teoria natalista, e no 

reconhecimento da personalidade jurídica ao nascituro. Daí não poder afirmar, 

categoricamente, na adoção pelo Código Civil de 2002 pela referida teoria.  

8 Ao realizar essa conclusão, existirão efeitos em todos os outros diversos 

direitos, inclusive nos direitos das mulheres, como os direitos à liberdade sexual e 

autonomia sobre seu corpo, que são utilizados como argumentos para refutar a própria 
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dimensão de pessoa ao nascituro. Tais fundamentos sustentam que o nascituro pertence 

ao ventre e não possui autonomia, cabendo à mulher o poder de escolha sobre ele. 

Referidos direitos, contudo, existem e são protegidos, mas sua imposição perante os 

demais direitos do nascituro é incoerente em relação ao próprio argumento de que não 

há direitos absolutos, já que defender a descriminalização é ratificar que o direito à 

liberdade da mulher prevalecerá sempre em face dos direitos do pré-nascido.  

9 Além do mais, percebe-se que os apoiadores da referida causa se utilizam 

apenas desses argumentos, relevando ou, até mesmo, negando qualquer direito que o 

nascituro possua. E, ao reconhecer a personalidade jurídica desde a concepção, isto 

impedirá que decisões sejam tomadas sob o alvedrio do sistema jurídico.  

10 Isso pôde ser visto em algumas decisões da Suprema Corte, onde foram 

selecionadas decisões para se entender a teoria da personalidade jurídica adotada pelo 

intérprete da Constituição, e seu posicionando frente aos direitos do concebido. Dentre 

elas, ADI 3510, ADPF 54, Habeas Corpus 124.306.  

11 Constata-se que, em todas essas decisões, em maioria, os ministros do 

Supremo Tribunal Federal seguiram quase a mesma linha de argumentação, ou seja, para 

se falar em direitos do concebido, é necessário ponderar o estado de desenvolvimento do 

feto, sendo sua vida relativizada progressivamente. Ainda, em determinados casos, não 

há o reconhecimento do concebido como pessoa, pois a personalidade jurídica só é 

reconhecida após o nascimento, fazendo com que determinados direitos, como da 

personalidade, integridade física e direito à vida do pré-nascido, fiquem sob o critério da 

autonomia da mulher.  

12 Os direitos conquistados pelas mulheres devem ser protegidos e 

considerados, porém não de maneira absoluta, já que sempre relativizar o direito à vida 

do nascituro corresponde a sua exclusão definitiva, pois não há mais vida ou menos vida 

ao concebido ou já nascido. Ainda, como ser existente que é, todos os direitos a ele 

imputados devem ser ressaltados em face dos direitos sexuais, ou vida privada, da 

mulher.  

13 Longe de concluir o debate acerca da personalidade jurídica do nascituro, 

buscou-se demonstrar que a existência de direitos ao nascituro significa reconhecê-lo 

como sujeito de direitos e portador de personalidade jurídica, visto que, numa 

interpretação sistemática, que deve ser realizada pelo intérprete ao aplicar a norma ao 

caso, extrai-se de todos os direitos contidos no Código Civil, sejam eles patrimoniais ou 

subjetivos,  que o concebido é pessoa e seus direitos não podem ser simplesmente 
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ignorados ou eliminados por ausência de norma expressa de sua personalidade. Além do 

mais, após análise de toda a conjuntura histórica e sistemática, ou seja, em adição aos 

outros métodos de interpretação, resta evidente a extensão da personalidade jurídica ao 

nascituro. Ao entender de maneira diversa, o Judiciário poderá adentrar uma área 

cinzenta, em que suas decisões poderão extrapolar seu verdadeiro papel, sob o manto da 

incompletude das normas e da nova ideia da Hermenêutica Constitucional, ocasionando 

o chamado ativismo judicial.  

14 A interpretação é instrumento para fortalecer as bases do ordenamento 

jurídico, e não critério para a interferência nos demais poderes. É modo de garantir a 

segurança jurídica e a vontade do legislador para evitar decisões distorcidas em casos 

pendentes de julgamento, como a ADPF 442 e ADI 5581, bem como os que estão por 

vir.  Assim, não há dúvidas de se reconhecer a personalidade jurídica do nascituro e, 

consequentemente, da prevalência da teoria concepcionista, em detrimento da natalista, 

permitindo maior tutela de todos os direitos do concebido, para que possa, assim, se 

encontrar em papel de igualdade com os demais direitos de terceiros.   
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