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RESUMO

O nascituro é aquele ser já concebido mas que ainda não nasceu. Sua situação no 
atual ordenamento jurídico pátrio é demasiadamente controversa, na medida em que, apesar 
de lhe serem assegurados direitos desde sua concepção, sua qualidade como pessoa não é 
reconhecida, eis que o início da personalidade jurídica civil é fixada a partir do nascimento 
com vida. Existem três teorias que tentam delimitar o início da vida, a teoria concepcionista, a 
condicional e a natalista. A primeira teoria estabelece o início da vida desde a fecundação do 
óvulo com o espermatozóide. A segunda, reconhece a existência de vida desde a concepção, 
condicionando, contudo, a aquisição dos direitos a ela inerentes a partir do nascimento com 
vida. A teoria natalista, adotada pelo Código Civil de 2002, estabelece que somente com o 
nascimento com vida  se dá o surgimento de uma nova pessoa, adquirindo neste momento 
direitos e obrigações, sendo, contudo, resguardados seus interesses desde a concepção. Nesse 
sentido,  são  previstos  diversos  direitos  ao  nascituro  a  fim  de  lhe  garantir  a  vida,  um 
desenvolvimento gestacional digno e saudável, como por exemplo a Lei n. 11.804/2008 dos 
alimentos  gravídicos.  O  Projeto  de  Lei  n.  478/2007,  também  chamado  de  Estatuto  do 
Nascituro, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família em 19 de maio de 
2010, e pretende assegurar-lhe direitos e garantias fundamentais, reconhecendo sua natureza e 
dignidade humana desde a concepção. Referido Estatuto encontra-se, atualmente, aguardando 
votação pela Comissão de Constituição e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara.

Palavras-chave:  Nascituro  –  Personalidade  jurídica  –  Direitos  fundamentais 
individuais.
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INTRODUÇÃO

O atual  ordenamento  jurídico  pátrio  é  detentor  de  diversos  avanços  obtidos  em 

matéria  de  direitos  fundamentais,  conclusão  esta  possível  de  se  obter  através  da  simples 

análise das Constituições nacionais anteriores, em contraponto com a Carta Magna de 1988, a 

qual é considerada como um marco da saída de um regime de governo ditatorial  militar, 

instalado em 1964, para um Estado Democrático de Direito. 

Esses direitos fundamentais que restaram constitucionalmente consagrados, tratam-se 

de direitos humanos reconhecidos como tais na esfera mundial, ou seja, por diversas outras 

Constituições de diferentes países, e que foram abarcados pela Constituição Federal brasileira.

De  outro  lado,  mesmo  diante  dessa  evolução  constitucional,  em  se  tratando  de 

matéria de direitos fundamentais, aliada ainda aos avanços sociais e aqueles alcançados dentro 

de diversos setores, como das ciências médicas e das ciências tecnológicas, todos estes frutos 

da modernidade; por vezes,  depara-se com algumas contrariedades existentes em meio às 

normas  legais,  bem  como  com  certas  omissões  que  levam  a  enormes  discussões  e, 

consequentemente, a um experimento de insegurança jurisdicional.

A situação do nascituro no ordenamento jurídico pátrio é um exemplo do narrado, na 

medida em que se torna clara a contradição existente,  a ponto que,  apesar de não lhe ser 

reconhecida personalidade jurídica, a qual somente tem início com o nascimento com vida, 

lhe  são  assegurados  direitos  desde  sua  concepção,  com  o  objetivo  de  resguardar  seus 

interesses e, sobretudo, a fim de garantir seu nascimento com vida.

Contudo, por se tratarem de direitos presentes e certos,  os quais  somente podem 

emanar  de  uma  pessoa  que  contenha  personalidade  jurídica  e,  não  sendo  simplesmente 

futurose eventuais, que seriam mais adequados a um suposto ser humano em potencial; eles 

seriam a comprovação de que o nascituro possui algum tipo de personalidade jurídica.
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Portanto, a contrariedade existente no ordenamento jurídico pátrio é justamente esse 

impasse entre as disposições referentes ao nascituro, que de um lado não lhe reconhece como 

um sujeito de direitos,  mas de outro elenca direitos  que devem ser observados desde sua 

concepção. Já a omissão encontrada neste mesmo caso é o fato de que faltam disposições 

legais  que delimitem o início da vida humana e a abrangência  do termo nascituro,  dando 

assim origem a diversas correntes doutrinais.

Evidentemente o fato de o aborto ser considerado um crime dentre aqueles cometidos 

contra a pessoa, por si só não garante ao nascituro o direito à inviolabilidade de sua vida, na 

medida em que inexiste disposição normativa em atual vigência que preserve expressamente 

esse direito. 

Outra problemática em função da ausência de previsão sobre a efetiva abrangência 

do termo nascituro é em relação  à proteção  de embriões  humanos,  preocupação moderna 

oriunda dos avanços científicos, mas que não foi contemplada de maneira satisfatória pela 

norma legal.

O assunto analisado no presente trabalho de conclusão possui caráter polêmico, mas 

também de extrema relevância para a manutenção do equilíbrio social, na medida em que, 

caso não seja cuidadosamente estudada a possível  existência de uma personalidade jurídica 

inerente ao ser humano desde o começo da sua vida, independentemente de sua forma, se 

intra-uterina  ou  extra-uterina  e,  consequentemente,  sejam  resguardados  seus  direitos 

(principalmente à vida), correr-se-á o risco de se proceder à supressão dos direitos e garantias 

de um dos seres mais indefesos: o nascituro.  

Além dos problemas com o consequente desequilíbrio  humano-social,  certamente 

são sentidos também problemas jurídicos oriundos da contrariedade e omissão legislativa já 

existentes,  como é o caso do risco no equilíbrio  do próprio sistema jurisdicional,  devido, 

sobretudo, à insegurança experimentada  relacionada à matéria em questão.

Tem-se que, antes de tudo, a necessidade de se sanar a atual divergência acerca da 

personalidade  jurídica  do nascituro,  oriunda  da contrariedade  e  omissão acima citadas,  se 

torna uma questão de extrema relevância para o equilíbrio do sistema jurisdicional, bem como 

sua adequação para com os avanços nas pesquisas e descobertas científicas, além de se evitar, 

sobretudo, decisões e interpretações jurisdicionais contrárias aos princípios fundamentais do 

Estado Democrático de Direito.

O presente estudo verifica de forma pormenorizada as características do nascituro na 

qualidade de um possível  sujeito  de direitos,  bem como o lugar  que ele  ocupa dentro do 

ordenamento jurídico pátrio vigente.
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Na  primeira  parte  do  trabalho  de  conclusão  estuda-se  o  conceito  de  nascituro, 

identificando suas características. Para tanto, são utilizadas teorias da área médica, as quais 

possuem como finalidade a delimitação do início da vida humana. Outrossim são apresentadas 

as teorias  doutrinais  acerca do início da personalidade jurídica civil,  analisando-se àquela 

adotada pelo Código Civil brasileiro.

No segundo capítulo, são analisados os conceitos de pessoa e de personalidade civil, 

para fins de qualificar o ser em questão, diferenciando-se os institutos de personalidade e 

capacidade. 

Por fim, são abordadas as disposições legais e o entendimento jurisprudencial que 

tratam dos direitos assegurados ao nascituro, fazendo uma breve análise do Projeto de Lei nº 

487/2007 ao  qual  deu-se  o  nome  de  Estatuto  do  Nascituro,  destacando  os  avanços  e 

novidades intentadas por ele.



1 O NASCITURO E A VIDA COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

A Constituição Federal de 1988 consagrou diversos direitos e garantias fundamentais 

em seu Título II, o qual encontra-se subdividido em cinco capítulos, sendo que o primeiro 

deles trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O direito à inviolabilidade da vida 

humana é um direito fundamental individual, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição de 

1988. 

Os  direitos  fundamentais  são  inerentes  a  toda  pessoa  humana.  Nesse  sentido, 

conforme leciona José Joaquim Canotilho, pode-se diferenciar direitos humanos dos direitos 

fundamentais, segundo sua origem e significado da seguinte forma: “direitos do homem são 

direitos  válidos  para  todos  os  povos  e  em  todos  os  tempos  (dimensão  jusnaturalista-

universalista);  direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espacio-temporalmente” (grifo no original)1.

O  respeito  aos  direitos  humanos  fundamentais  é  de  extrema  relevância  para  a 

construção e o equilíbrio de um Estado Democrático de Direito. A garantia da proteção à vida 

humana  não se trata, pois, apenas de uma questão moral ou religiosa, como muitos querem 

afirmar, mas cuida-se acima de tudo de uma questão de direito.

Consoante refere Alexandre de Morais2:

A  constitucionalização  dos  direitos  humanos  fundamentais  não  significa 
mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, com 
base  nos  quais  qualquer  indivíduo  poderá  exigir  sua  tutela  perante  o  Poder 
Judiciário,  para  a  concretização  da  democracia.  A  proteção  judicial  é 
absolutamente indispensável para tornar efetiva a aplicabilidade e o respeito aos 
direitos  humanos  fundamentais  previstos  na  Constituição  Federal  e  no 
ordenamento jurídico em geral.

As conquistas efetivadas através da constitucionalização dos direitos fundamentais 

não  podem  ficar  estagnadas  ou  esquecidas,  sendo  um  dever  do  Estado  garantir  sua 

observância  e  aplicabilidade  efetiva  por  meio  dos  órgãos  judiciais,  juntamente  com  a 

sociedade, a qual, de maneira prática, possui o direito de exigir seu cumprimento junto a esses 

órgãos.

1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 
387.

2 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7. ed. atual. até 
a EC nº 55/07.  São Paulo: Atlas, 2007, p. 99.
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Pode-se afirmar que “a Carta de 1988, como marco jurídico da transição ao regime 

democrático,  alargou  significativamente  o  campo  dos  direitos  e  garantias  fundamentais, 

estando dentre as Constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito à matéria”3.

Por  este  motivo,  a  Constituição  brasileira  é  reconhecida  mundialmente  como 

Constituição Cidadã, cujo alicerce é o Estado Democrático de Direito, o qual, por sua vez, 

possui como principais fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana4.

A cidadania é um “status do ser humano, apresentando-se simultaneamente como 

objeto e direito fundamental das pessoas”5 e a dignidade da pessoa humana, por sua vez,

é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 
na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo 
a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um 
mínimo invulnerável  que todo estatuto jurídico deve assegurar,  de modo que 
apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem 
todas as pessoas enquanto seres humanos6.

Tanto a cidadania quanto a dignidade da pessoa humana estão diretamente ligadas à 

pessoa natural,  dando origem,  assim,  a diversos  direitos  individuais  previstos  em lei.  Em 

particular, a dignidade da pessoa humana tem por objetivo assegurar o mínimo de direitos e 

garantias para um digno desenvolvimento da vida humana, devendo ser observados por todos 

e efetivamente tutelados pelo Estado. 

Além desses princípios constitucionais ligados diretamente ao conceito de pessoa e a 

sua personalidade jurídica, há outros, que equilibram o estado democrático de direito, como é 

o caso do princípio da isonomia,  expresso no artigo 5º,  caput,  da Constituição Federal de 

1988, in verbis:  

Artigo  5º  –  Todos são  iguais  perante  a lei, sem disposição  de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País  a 
inviolabilidade do direito à vida, à  liberdade,  à igualdade,  à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] [grifo nosso].

3 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limond, 
2002, p. 53.

4 Ibidem, p. 54.
5 MORAES, op. cit., p. 60-1.
6 Ibidem, p. 61.
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Através de uma simples  análise  do referido artigo,  conclui-se que o princípio da 

equidade,  trazido para o ordenamento jurídico pátrio,  como forma de garantia aos demais 

princípios e direitos, não pode ser alvo de qualquer tipo de supressão. Em especial, quando 

relacionado ao direito à inviolabilidade da vida de uma pessoa, o qual é estendido a todos os 

cidadãos  brasileiros  e,  inclusive,  a  todos  os  estrangeiros  residentes  no  país,  conforme  o 

dispositivo legal citado acima.

Qualquer tentativa de violação do direito à vida de determinada pessoa representa 

uma grave afronta aos consagrados princípios da dignidade da pessoa humana e da equidade, 

sendo também um atentado direto contra o mais fundamental de todos os direitos (o direito à 

vida), já que este se trata de um pressuposto para a existência e exercício de todos os demais 

direitos7.

Nesse sentido, “ninguém pode ser privado arbitrariamente de sua vida. Contudo, esse 

direito, que é o primeiro da pessoa humana, tem em sua concepção atual conflitos com a pena 

de morte, as práticas abortivas e a eutanásia”8. 

Existem situações peculiares com as quais o direito se depara, oriundas das novas 

tecnologias, bem como do próprio desenvolvimento social, que estimulam a criação de novas 

respostas,  com  o  consequente  aprimoramento  do  ordenamento  jurídico  na  tentativa  de 

resguardar os direitos e interesses de todos, em especial  quando se trata dos direitos mais 

caros: os fundamentais.

Por  outro  lado,  é  certo  que  os  direitos  fundamentais  dispostos  na  Constituição 

Federal  “não  são  ilimitados,  uma  vez  que  encontram  seus  limites  nos  demais  direitos 

igualmente  consagrados  pela  Carta  Magna (princípio  da  relatividade  ou conveniência  das 

liberdades públicas)”9. 

Sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito, comprometido com a igualdade e 

a defesa da dignidade da pessoa humana, tem, portanto, o dever de fazer valer os direitos 

fundamentais a todas as pessoas, sem distinção de idade, cor, sexo, nacionalidade ou nível 

social, observando o princípio da relatividade ou conveniência das liberdades públicas quando 

houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais.

Outrossim, impende destacar a lição de Norberto Bobbio10 acerca do fundamento dos 

7 MORAES,  Alexandre  de.  Direitos  Fundamentais: teoria  geral,  comentários  aos  arts.  1º  ao  5º  da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2002, p. 87.

8 Ibidem, p. 88.
9 Ibidem, p. 107.
10 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. 

Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 26.
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direitos humanos:

Mas, quando digo que o problema mais urgente que temos de enfrentar não é 
o problema do fundamento, mas o das garantias, quero dizer que consideramos o 
problema do fundamento não como inexistente, mas como – em certo sentido – 
resolvido, ou seja, como um problema com cuja solução já não devemos mais 
nos preocupar. Com efeito, pode-se dizer que o problema do fundamento dos 
direitos humanos teve sua solução atual na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem  aprovada  pela  Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  em  10  de 
dezembro de 1948.

Uma vez que o direito à vida, assim como os demais direitos  fundamentais, já  se 

encontra legalmente previsto, sendo, inclusive, internacionalmente convencionado como um 

direito humano, não há necessidade de se buscar os fundamentos ou a razão pela qual isso 

procede, uma vez que essa questão já foi objeto de análise no momento de elaboração das 

referidas normas que o prevem. 

A atual problemática está justamente nos meios através dos quais este direito tão caro 

deve ou pode ser garantido, bem como quais são os sujeitos de direitos que ele efetivamente 

alcança,  na  medida  em que  esta  delimitação  é  essencial  para  que  se  garanta  a  sua  total 

aplicabilidade.

Com relação ao nascituro tem-se uma situação delicada, na medida em que, apesar de 

lhe  serem  assegurados  juridicamente  alguns  direitos  presentes  e  certos11 e,  ainda,  ser 

considerado  um crime  contra  a  pessoa  a  prática  de  aborto  induzido12,  sua  personalidade 

jurídica não é reconhecida,  na medida em que não é  considerado como uma pessoa pelo 

ordenamento jurídico pátrio vigente, mas como um ser humano em potencial, sendo, apenas 

em função disso, resguardados seus direitos desde a concepção. 

A  fim  de  delimitar  a  verdadeira  extensão  dos  direitos  humanos  fundamentais 

legalmente previstos, em particular em relação ao direito à vida, bem como dirimir possíveis 

dúvidas  para  que  enfim  se  obtenha  um  entendimento  acertado  acerca  da  questão  da 

legitimidade do reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro (na medida em que 

este é o único meio seguro de que lhe sejam garantidos todos os direitos dos quais faz jus); se 

11 Os direitos assegurados ao nascituro desde o momento da sua concepção são os seguintes: o direito a vida, 
filiação, alimentos, integridade física, assistência até e após o nascimento, representação, possibilidade de 
receber herança ou doação, investigação de paternidade, dentre outros (CF, art. 5º; CC, arts. 542, 1.596 e 
1.597, 1.609, parágrafo único, 1.630, 1.633, 1.779, 1.784, 1.798 a 1.800; Lei  n. 8.974/95; CPC, art. 878, 
parágrafo único).

12 Arts. 124 a 127 do Código Penal.
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faz necessário o conhecimento de certos conceitos sobre o assunto,  eis que alguns desses 

chegam a  ultrapassar a seara jurídica, para encontrar respaldo em matérias da biologia, da 

medicina, ou ainda da filosofia, como é o caso da abrangência do termo nascituro e de qual o 

momento em que se inicia a vida humana.

1.1 Nascituro: um novo ser humano a nascer

Desde a antiguidade o feto vem sendo objeto de diversos estudos e teorias em virtude 

das perguntas básicas que certamente já povoaram os pensamentos de todos os homens acerca 

do começo e do desenvolvimento da vida humana, razão pela qual essas eram matérias de 

grande interesse para muitos pensadores. 

Os questionamentos acerca da vida, de sua origem e finalidade, sempre foram bem 

vistos pelos filósofos, consoante afirmava Platão: "Uma vida não questionada não merece ser 

vivida"13. 

A incerteza sempre fez parte da vida humana, até porque o próprio termo “verdade 

absoluta” parece ser humanamente inatingível.  Contudo, nos primeiros séculos as técnicas 

utilizadas por estes filósofos da antiguidade para chegarem a suas conclusões, eram aquelas 

consideradas como pré-científicas, pois se baseavam sobretudo na observação, o que se deu 

ainda durante muitos anos até a evolução das ciências médicas14. 

“Até antes do advento da ultrassonografia15, havia muita dificuldade para observar o 

desenvolvimento  fetal  humano.  As  pesquisas  eram  feitas  com fetos  abortados  e  todas  as 

experiências eram realizadas enquanto estes permaneciam vivos”16, o que indubitavelmente 

gerava uma série de inseguranças, devido a falta de aparelhagem e qualificação profissional 

específica.

Com o passar dos anos e, através do avanço da tecnologia,  pode-se observar um 

amadurecimento  nos  estudos  relacionados  ao  nascituro,  com  uma  consequente 

desmistificação das crenças da antiguidade e uma maior seguridade nos resultados finais. 

13 Disponível em <http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/luisbucchi/PLATA.swf>. Acesso em 18 
maio 2011. 

14 SOUZA-DIAS,  Therezinha  Gomes  de.  Considerações  sobre  o  psiquismo  do  feto.  São  Paulo:  Editora 
Escuta, 1996, p. 36-7.  

15 A ultrassonografia constitui uma modalidade de exame de imagem sem a utilização da radiação, constituindo 
um exame inócuo para os pacientes e praticamente sem contra-indicações. A obtenção da imagem é realizada 
pela emissão de ondas sonoras de alta frequência que são refletidas ao atingir um tecido ou órgão estudado. 
Este fenômeno físico também é conhecido por ‘eco’  e, por isso, é comum encontrarmos ecografia  como 
sinônimo de ultrassonografia. Disponível em <http://www.einstein.br/medicina-diagnostica/Imagem/Paginas/
ultrassonografia.aspx>. Acesso em 27 abr. 2011.

16 SOUZA-DIAS, op. cit., p. 36-7.  

http://pt.wikiquote.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://www.einstein.br/medicina-diagnostica/Imagem/Paginas/ultrassonografia.aspx
http://www.einstein.br/medicina-diagnostica/Imagem/Paginas/ultrassonografia.aspx
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Razão pela qual, a partir de 1970, com o surgimento da ultrassonografia, e com a 

modernização da Medicina Embrionária ou Embriologia17, cujo objetivo principal é o estudo 

do desenvolvimento do ser humano desde a concepção, passou-se a investir profundamente 

em pesquisas e observações científicas, para fins de se obter um maior conhecimento deste 

pequeno ser 18.

Conforme destaca Therezinha Gomes de Souza-Dias19, em virtude de tais avanços 

nos estudos da fetologia, 

hoje, sabemos que o feto é um ser  humano, que reage a diversas classes de 
estímulos, como os de pressão, de toque e de dor; busca posição preferencial, 
move-se de um lado para outro, sorri, boceja, esfrega as mãos e os pés, chupa o 
dedo, dorme, acorda, tem movimentos respiratórios e soluços. 

Nesse contexto de descobertas de um novo ser, individual e vivo, obtidas por meio 

de dados mais seguros e concretos, oriundos da observação direta do feto durante a vida intra-

uterina, passou-se a buscar a conceitualização de nascituro, sendo considerado pela doutrina 

jurista brasileira como aquele que “há de vir ao mundo já estando concebido (conceptus), mas 

cujo nascimento ainda não se consumou, continuando pars ventri ou das entranhas maternas, 

sendo aquele que deverá nascer”20. 

Contudo,  a  questão  não  é  tão  simples  conforme  aparenta  ser  e  a  busca  por  um 

conceito fidedigno ao nascituro depende de problemas a serem solucionados, primeiramente, 

na  área  da  medicina,  como  é  o  caso  da  especificação  do  momento  em  que  se  inicia  o 

desenvolvimento humano, já que este é, sem dúvidas, o setor mais especializado e capacitado 

para tanto.

William Pussi cita três teorias que tentam delimitar tal questão. A primeira delas é a 

teoria  concepcionista,  a  qual  entende  que  o  embrião  humano  deve  ser  considerado como 

pessoa desde a concepção e que, a partir dela, passa a existir um ser distinto do organismo da 

mãe,  possuindo todo o material  genético necessário para seu desenvolvimento,  sem haver 

qualquer mudança essencial em sua natureza até a idade adulta21.

17 A embriologia humana é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento de um ser humano, de um 
zigoto, até o nascimento de um infante. O estudo da embriologia cobre o espaço entre o desenvolvimento 
pré-natal e a obstretícia, medicina perinatal, pediatria e anatomia clínica.  (MOORE, Keith L; PERSAUD, 
T.V.N. Embriologia Básica. Tradução Ithamar Vugman. Rio de Janeiro:   Guanabara Koogan,   2000, p. 13). 

18 Ibidem, p. 41.
19 Ibidem, p. 41.
20 PUSSI, William Artur. Personalidade Jurídica do Nascituro. Curitiba: Juruá Editora, 2005, p. 53.
21 Ibidem, p. 188-199.
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A Igreja Católica certamente é a maior defensora desta teoria22. Segundo a Doutrina 

Católica: “Toda vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque 

a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e semelhança do Deus vivo e santo”23.

Tal entendimento também é compartilhado com a médica Keith Moore24, segundo a 

qual:

O  desenvolvimento  humano  começa  com  a  concepção  ou  fertilização, 
quando  um  gameta  masculino,  ou  espermatozóide,  se  une  a  um  gameta 
feminino, ou óvulo, para formarem uma única célula, chamada zigoto (do grego 
zigotos,  acoplados).  Esta  célula  marca  o  início  de  cada  um  de  nós  como 
indivíduo singular. Embora seja uma célula grande, o zigoto é visível ao olho nu 
como  um  ponto  diminuto.  Ele  contém  cromossomos  e  genes  (unidades  de 
informação  genética)  provenientes  do  pai  e  da  mãe.  O organismo  unicelular 
conhecido como zigoto divide-se e vai progressivamente se transformando em 
um ser humano multicelular [grifo no original]. 

 É  através  da  união  do  gameta  paterno  com  o  materno  que  surge  o  zigoto, 

considerado  como  o  marco  de  início  do  ser  individual  que  passará  por  um processo  de 

desenvolvimento  até  chegar  a  complexa  estruturação  do  corpo  humano,  que,  por  fim, 

possibilitará o nascimento deste novo indivíduo.

Dessa forma, para esta teoria o termo nascituro deve envolver também o embrião 

humano, afirmando que esses dois devem ser considerados como sujeitos de direitos, uma vez 

que o início da vida se daria desde o momento da fecundação e, a partir de então, o que se 

observa é um contínuo desenvolvimento do ser humano gerado.

Seguem esta mesma linha de pensamento, ainda, grande parte dos cientistas, como é 

o  caso  do  pai  da  genética  moderna,  o  francês  Jérome  Lejeune,  professor  de  genética  da 

Universidade  René  Descartes  de  Paris,  descobridor  da  causa  da  Síndrome  de  Down 

(mongolismo)25. Consoante os ensinamentos do Dr. Jérome26:

22 A  adesão  da  Igreja  Católica  à  teoria  concepcionista  encontra-se  explícita  em  diversos  de  seus  textos, 
considerados como sustentáculos de toda a Doutrina Católica, como é o caso do Catecismo e das Encíclicas 
elaboradas pelos Superiores Pontífices, os papas, sendo que o aborto direto, em específico, ou seja, aquele 
que se quer como um fim ou como um meio, é entendido como uma prática infame, um delito contra a vida 
humana, gravemente contrário à lei moral e punível com a pena canônica de excomunhão. Parágrafo 2322 do 
Catecismo da Igreja Católica. Edição Típica Vaticana. São Paulo: Edições Loyola. p. 603.

23 Disposição expressa no parágrafo 2319 do Catecismo da Igreja Católica. Edição Típica Vaticana. São Paulo: 
Edições Loyola. p. 603.

24 MOORE; PERSAUD, op. cit., p. 13.
25 Disponível  em:  <http://www.fondationlejeune.org//index.php?option=com_content&task=view&id= 

149&Itemid=135>. Acesso em: 10 out. 2010.
26 Disponível  em:  <http://www.fondationlejeune.org//index.php?option=com_content&task=view&id= 

149&Itemid=135>. Acesso em: 10 out. 2010.



16

No princípio do ser há uma mensagem, essa mensagem contém a vida e 
essa mensagem é a vida. E se essa  mensagem é uma mensagem humana, 
essa vida é uma vida humana.

As  leis  biológicas,  após  estabelecidas,  entram  imediatamente  em vigor  e 
definem a vida [...]

O  mesmo  se  passa  quando o  ser  humano  é  concebido,  isto  é,  quando a 
incorporação veiculada pelo espermatozóide vai se encontrar com a que está no 
óvulo: uma nova “Constituição” humana se manifesta imediatamente e um novo 
ser dá inicio à sua existência [grifo nosso].

Evidentemente que o fato de descender de humanos qualifica o nascituro como um 

ser da espécie humana desde seu surgimento até sua morte. Nesta mesma linha, a partir do 

início de sua existência, o novo ente já possui vida, sendo esta, inclusive, a maior propulsora 

do  seu  desenvolvimento.  Ademais,  por  possuir  material  genético  diferenciado  desde  a 

fecundação  é,  sem  dúvidas,  um  ser  individual  desde  então  e,  diante  das  reações  e 

características observadas no feto, evidentemente se trata de um ser com vida.

A explicação para tal posicionamento seria o fato de que é na concepção que ocorre a 

segregação das células germinais da mãe e do pai, por meio da qual é constituído um novo 

ser, com material genético único e exclusivo, ou seja, já possuindo todas as característica de 

ser  humano  e  toda  a  base  necessária  para  seu  crescimento,  sendo,  portanto,  iniciado  o 

desenvolvimento de um novo indivíduo humano, que se concluirá com o seu nascimento, 

quando então a nova pessoa passará a conviver e interagir no mundo social efetivamente.

Uma segunda  corrente,  a  teoria  genético-desenvolvimentista,  entende  que  não  se 

pode confundir concepção com fecundação, sendo esta o momento em que o espermatozóide 

se encontra com o óvulo e aquela, quando o óvulo fecundado é recebido, concebido no útero e 

fixado no organismo materno, através do fenômeno da nidição27, ou seja, da implantação do 

óvulo fecundado, também chamado de ovo ou célula-ovo, na parede do endométrio28. Assim, 

o  desenvolvimento  do ser  humano passaria  pelas  seguintes  fases:  pré-embrião,  embrião  e 

feto29. 

27 Segundo o Minidicionário Escolar de Português da Editora Ciranda Cultural, o significado de nidação, como 
ato de nidificar, é  fazer ninho. 

28 As paredes do corpo do útero são constituídas por três camadas: a) Perimétrio: a camada externa, delgada, de 
peritônio; b) Miométrio: a camada de músculo liso, espessa; c) Endométrio: a delgada membrana mucosa 
interna. No máximo de seu desenvolvimento o endométrio tem de 4 a 5 mm de espessura. Durante a fase 
secretora do ciclo menstrual, é possível distinguir três camadas endometriais: a camada compacta, a camada 
esponjosa e a camada basal. Esta última camada possui suprimento sanguíneo próprio e não descama durante 
a  menstruação.  As  camadas  compacta  e  esponjosa,  conhecidas  conjuntamente  como camada  funcional, 
desintegram-se e descamam na menstruação e após o parto. (MOORE; PERSAUD, op. cit., p. 50).

29 PUSSI, op. cit., p. 196.
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As duas primeiras fases, o pré-embrião e o embrião seriam, pois, vistos como um 

simples  emaranhado  de  células,  assim como  qualquer  outra  espécie  de  células  do  corpo 

humano,  inexistindo  qualquer  indício  de  vida.  Portanto,  somente  poderia  ser  considerado 

como nascituro o embrião fixado no útero materno, antes disso por, supostamente, não haver 

indícios de vida, seria considerado apenas como uma espécie  conjunto de células humanas30.

A fim de se compreender os argumentos levantados pela segunda teoria, inicialmente 

cumpre referir as particularidades do processo de nidação, o qual inicia após o deslocamento 

do óvulo fecundado da trompa em direção ao útero, podendo levar de quatro a quinze dias 

após a fecundação.

Antes de chegar no útero, ainda no interior da trompa, o ovo sofre o processo 
de divisão e  multiplicação  das células,  até  que as  células  aglomeradas numa 
sólida esfera granulosa assumem o aspecto de uma amora, de onde provém a 
denominação de mórula, a qual penetra no útero e fica solta por ali durante cerca 
de  dois  dias,  durante  os  quais  sofrerá  mudanças,  transformando-se  em  um 
blastocisto. Quando o blastocisto finalmente faz contato com o endométrio, suas 
células atacam as células endometriais, até cavar nele um verdadeiro ninho, de 
onde provém o nome de  nidação  para  o  processo.  Aninhado,  o  blastocisto, 
começa  a  transformar-se  no  embrião  que  toma  esse  nome  três  semanas 
depois da fecundação do óvulo31 [grifo nosso].

Assim, somente após três semanas da fecundação é que o pré-embrião passaria a ser 

um embrião propriamente dito, alcançando esta fase de desenvolvimento depois da fixação na 

parede do útero.  A terceira  fase,  a do feto,  ocorreria  apenas a  partir  do segundo mês de 

gestação, cerca de seis semanas após a fecundação, quando iniciaria efetivamente a evolução 

do embrião, através da formação dos órgãos e separação dos membros32.

Após tecidos os devidos comentários, pode-se afirmar que a segunda teoria defende 

que o embrião somente adquire vida com a implantação no útero da mulher, na medida em 

que apenas com a referida fixação é  que as células  embrionárias  podem ser consideradas 

capazes de gerar um indivíduo distinto, sendo que, antes disso, não poderia ser considerado 

como nada além de um grande aglomerado de células33.

Tal  teoria  aparenta  ser  um tanto  duvidosa,  na medida  em que somente  admite  a 

30 Ibidem, p. 196 – 7.
31 CIVITA, Victor.  Medicina e Saúde. Enciclopédia Ilustrativa.  Volume V. São Paulo: Abril S.A. Cultural, 

1983, p. 1194-5.
32 Ibidem, p. 1195.
33 SCARPARO, Mônica Sartori.  Fertilização Assistida: questão aberta, aspectos científicos e legais.  Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 42.
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existência da vida a partir do momento em que o embrião passaria a ter capacidade de gerar 

um novo indivíduo, confundindo-se a real existência de uma nova vida com a potencialidade 

de seu desenvolvimento ou de sua sobrevivência.

Cumpre  salientar  a  grande  divergência  existente  acerca  do  marco  de  início  das 

primeiras atividades cerebrais, bem como em relação ao desenvolvimento encefálico, valendo 

destacar a pesquisa produzida por uma comissão de inquérito sobre fertilização e embriologia, 

instaurada  pelo  Ministério  da  Saúde  e  Segurança  Social  da  Inglaterra  em  1984,  a  qual 

ratificou  o  Relatório  Palácios,  apresentado  pela  Comissão  da  Câmara  dos  Deputados  da 

Espanha em 1986, sustentando que quatorze dias após a fecundação, o embrião já formou o 

sulco ou cinta neurológica, estando a partir daí formada a estrutura humana34. 

Diante  de  tais  indícios,  forçosamente  afirma-se  que  o  efetivo  desenvolvimento 

humano inicia  desde muito cedo, eis que, em apenas duas semanas após a fecundação,  já 

existiria  uma estruturação formada,  inclusive com atividades  cerebrais  em funcionamento. 

Diante de tal fato não seria cabível sustentar a ideia de que o embrião humano não passa de 

um simples  conjunto de células,  havendo apenas uma possibilidade de vida,  até porque a 

partir da fecundação já se torna evidente seu contínuo desenvolvimento, existindo na verdade, 

desde então, indícios de vida, e vida humana.

Quanto a este ponto, Carlos José Mosso35 assevera que:  

Quien afirma que antes de la anidácion no hay un ser humano, debería poder 
responder a que naturaleza pertenece el cigoto no anidado, si es un animal, un 
vegetal o un extraterrestre. Si dijera que es un animal, debería poder explicar en 
virtud  de  qué  esse  animal  puede  mutar  de  especie  y  convertirse  en  un  ser 
humano después de la anidácion. Aún por la vía del absurdo podemos concluir 
que hay ya un ser humano cuando el espermatozoide penetra en el óvulo.

Certamente  desde  a  fecundação  do  óvulo,  assim  como  nas  demais  fases  de 

desenvolvimento do embrião, o ente em questão trata-se unicamente da espécie humana, pois 

descende de seres desta mesma espécie. Portanto, inegável se torna a qualidade de ser humano 

do feto, independentemente do estágio em que se encontre. 

A última corrente busca uma harmonização entre as duas anteriores. Segundo ela o 

embrião,  muito embora não possa ser considerado como pessoa propriamente dita,  é uma 

34 PUSSI, op. cit., p. 197-8.
35 MOSSO, apud  PUSSI, op. cit., p. 194.
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potencialidade da mesma36. 

Esta  teoria,  portanto,  apesar  de  reconhecer  algumas  verdades  afirmadas  pelas 

anteriores, posiciona-se de uma maneira mais branda, alegando que o embrião não pode ser 

coisificado,  como pretendem os  adeptos  da  teoria  desenvolvimentalista,  mas  também não 

pode ser considerado como ser humano,  consoante  o entendimento  dos concepcionalistas. 

Deve,  pois,  apenas  ser  visto  como um ser  humano em potencial  e  qualquer  direito  a  ele 

assegurado  deve  ser  efetivamente  adquirido  somente  após  alcançada  a  condição  do 

nascimento com vida, quando então passará a existir de fato.

Em meio  a  este  cenário de posicionamentos  totalmente  diferentes  uns dos outros 

dentro do campo da medicina,  foram também surgindo teorias na área jurídica com o objetivo 

de precisar o começo da personalidade jurídica da pessoa natural, baseadas na delimitação do 

início da vida. 

1.2 A personalidade jurídica da pessoa natural como consequência do início da vida

É inegável que, ao se falar em nascituro, logo surgem diversas questões relacionadas 

ao início da vida, bem como se o feto pode ser considerado uma pessoa, ou se é na verdade 

uma simples expectativa de pessoa, ou, ainda, um mero englobamento de células. Consoante 

acima  mencionado,  ainda  pairam muitas  divergências  na  área  da  medicina  acerca  de  tais 

problemáticas.

Da  mesma  forma,  dentro  da  esfera  jurídica,  muito  se  fala  acerca  do  início  da 

personalidade, fato este intimamente ligado ao começo da vida humana. Certamente, através 

do aprimoramento da Embriologia e das análises científicas, muitos foram os avanços obtidos 

para o esclarecimento de dúvidas até então existentes; contudo, ainda hoje a doutrina segue 

dividida em várias teorias que buscam delimitar  a personalidade jurídica da pessoa física, 

embasadas sobretudo naquelas existentes na área médica. 

A personalidade jurídica, para a Teoria Geral do Direito Civil, é “a aptidão genérica 

para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, é o atributo necessário 

para ser sujeito de direito”37.

O conceito jurídico de personalidade é diverso do psicológico, sendo, portanto, uma 

instituição  criada  pelo Direito,  podendo ser  adquirida  tanto  pela  pessoa  física  ou natural, 

quanto pela pessoa jurídica.

36 Ibidem, p. 198-9.
37 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 12. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 124.
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A seguir são elencadas as teorias de maior relevância, ou seja, as mais utilizadas para 

embasamentos teóricos e jurisprudenciais em casos concretos, principalmente quando se trata 

da análise da legitimidade do reconhecimento de uma personalidade jurídica pertencente ao 

nascituro, discussões essas decorrentes de diversos problemas atualmente enfrentados, como é 

o caso da busca de aprovação para a prática de abortamentos ou, ainda, para a utilização de 

embriões em pesquisas, dentre outros.

1.2.1 Teoria concepcionalista

Segundo a  primeira  teoria,  a  vida  tem início  desde  a  fecundação  do  óvulo  pelo 

espermatozóide,  dando, assim, começo a personalidade jurídica.

A explicação para tal posicionamento, portanto, seria o fato de que, é na concepção 

que ocorre a segregação das células germinais da mãe e do pai, por meio da qual é constituído 

um  novo  ser,  com  material  genético  único  e  exclusivo,  ou  seja,  já  possuindo  todas  as 

características de ser humano e toda a base necessária para seu crescimento, sendo, assim, 

iniciado o desenvolvimento de um novo indivíduo humano, que apenas se concluirá com o 

seu nascimento; quando então a nova pessoa passará a conviver e interagir no mundo social 

efetivamente.

Conforme Sérgio Semião38, destaca-se que:

Segundo a escola concepcionista, a personalidade civil do homem começa a 
partir da concepção, ao argumento de que tendo o nascituro direito, deve ser 
considerada pessoa, uma vez que só a pessoa é sujeito de direitos, ou seja, só a 
pessoa tem personalidade jurídica.

Tendo em vista que somente é sujeito de direitos a pessoa humana, necessariamente 

o feto também seria, eis que lhe são assegurados direitos desde a fecundação. 

Sendo  pessoa,  há  que  se  reconhecer  sua  personalidade  jurídica,  até  porque, 

juntamente  com  o  surgimento  de  uma  nova  vida  humana  estaria  vinculado  também  o 

reconhecimento da sua personalidade, com seus direitos e deveres, já que estes, por serem 

intrínsecos a toda pessoa, surgem automaticamente na medida em que um novo ser humano é 

formado e, segundo o entendimento desta escola, isso acontece com a fecundação do óvulo 

38 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Aspectos Cíveis, Criminais e do Biodireito. 2 ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 35.
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materno.

Dentre  os  doutrinadores  juristas  que  compactuam  com as  ideias  concepcionistas 

pode-se citar Anacleto de Oliveira Faria e André Franco Montoro, Limongi França, Franciso 

dos  Santos  Amaral  e  Silmara  Chinelato39.  Os  principais  fundamentos  jurídicos  utilizados 

como defesa desta teoria, segundo Sérgio Abdlla Semião40, são:

I) desde a concepção o ser humano é protegido pelo Direito como se já tivesse 
nascido;
II)  o Direito  Penal  pune a provocação do aborto como crime contra  a vida, 
protegendo o nascituro como um ser humano;
III) o Direito Processual autoriza a posse em nome do nascituro;
IV) o nascituro pode ser representado por um curador;
V) é admissível o reconhecimento de filhos ainda por nascer;
VI) pode o nascituro receber bens por doações e por testamento;
VII) enfim, a pessoa por nascer considera-se já ter nascido, quando se trata de 
seus interesses.

A presente teoria, portanto, parte do pressuposto de que, na verdade, já é reconhecida 

uma certa personalidade ao nascituro, devido aos direitos que lhe são assegurados, segundo os 

quais, o ente por nascer já é considerado nascido, sendo, assim, considerado como uma pessoa 

e, consequentemente, dotado de vida humana.

É, pois, levantada a ideia da impossibilidade de serem reconhecidos direitos a um ser 

inexistente, na medida em que, se este ainda não existe, ou se somente deve ser considerado 

como uma expectativa de ser humano, teria apenas expectativas de direitos, futuros e incertos, 

diferentemente do que acontece atualmente, onde os direitos assegurados ao nascituro desde a 

concepção  são  certos  e  presentes,  como  é  o  caso  do  direito  a  vida,  filiação,  alimentos, 

integridade física, assistência até e após o nascimento, representação, possibilidade de receber 

herança ou doação, investigar sua paternidade, dentre outros41. 

Vale destacar que é cada vez mais aceito, de forma incisiva, tanto por juristas como 

por  médicos-embriologistas,  que  o  início  da  vida  coincide,  de  fato,  com o  momento  da 

concepção, tendo em vista as características, funções e reações observadas no feto logo depois 

do começo da gravidez42. 

Ao se reconhecer direitos a alguém, esse alguém somente poderia ser considerado 

39 PUSSI, op. cit., p. 97.
40 SEMIÃO, op. cit., p. 34.
41 KONRAD, Mário Alberto; NERLING KONRAD, Sandra Ligian.  Direito civil:  parte geral,  obrigações e 

contratos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 15.
42 PUSSI, op. cit., p. 195.
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uma pessoa, na medida em que somente uma pessoa pode ser sujeito de direitos; e, uma vez 

sendo pessoa, totalmente injusta e inconstitucional se torna qualquer tentativa de limitar sua 

personalidade e, portanto, a extensão de seus direitos fundamentais.

1.2.2 Teoria natalista

Para os natalistas, a vida teria início apenas com o nascimento, antes disso o ser em 

desenvolvimento  seria  tão  somente  uma  pessoa  em  potencial,  com  mera  expectativa  de 

direitos, os quais ficariam totalmente dependentes do seu nascimento com vida.

Os adeptos a presente teoria são os juristas João Luiz Alves, Vicente Ráo, Paulo 

Carneiro Maia e Sílvio Rodrigues43.

Segundo Caio Mário Silva44, a teoria da natalidade tem origem no Direito Romano: 

Para o direito romano, a personalidade jurídica coincidia com o nascimento, 
antes  do  qual  não  havia  falar  em  sujeito  ou  objeto  de  direito.  O  feto,  nas 
entranhas maternas, era uma parte da mãe, “portio mulieris vel viscerum”, e não 
uma pessoa, um ente ou um corpo. Por isso mesmo não podia ter direitos, não 
podia  ter  atributos  reconhecidos  ao  homem.  Mas,  isto  não  obstante,  seus 
interesses eram resguardados e protegidos, e em atenção a eles, muito embora se 
reconhecesse  que  o  nascimento  era  requisito  para  a  aquisição  de  direitos, 
enunciava-se a regra da antecipação presumida do nascimento. Operava-se desta 
sorte, uma equiparação do infas conceptus ao já nascido, não para considerá-lo 
pessoa, porém no propósito de assegurar seus interesses, o que excluía a uma só 
vez os direitos de terceiros e qualquer situação contrária aos seus cômodos. 

Embasados no Direito Romano, sustentam os natalistas que o nascituro não tem vida 

independente, fazendo parte do organismo materno, além do fato de que, na fase gravídica, 

mãe e filho nascituro chegam a manter um órgão comum a ambos, a placenta, através do qual 

é possibilitada a entrada de alimentos  e oxigênio para o feto,  e a saída de uréia e de gás 

carbônico para a mãe45. 

Devido  a  sua  sobrevivência  estar  diretamente  vinculada  ao  organismo  materno, 

entendem que não poderia ser considerado como um novo ser humano, o sendo apenas em 

caráter de potencialidade.

A presente  teoria  se  torna  um tanto  ultrapassada  se  levadas  em consideração  as 

43 Ibidem, p. 90.
44 PEREIRA, Caio Mário Silva. Instituições de Direito Civil. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 145.
45 SEMIÃO, op. cit., p. 42.
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conclusões obtidas através dos avanços da embriologia e das observações possíveis de serem 

realizadas após o aparecimento da ultrassonografia, por meio das quais se pode descobrir um 

ser com carga genética individual, que reage a estímulos externos, já possuindo, inclusive, um 

sistema nervoso formado em apenas quatorze dias depois da fecundação46.

Em relação aos direitos legalmente assegurados ao nascituro desde a concepção, os 

adeptos a esta teoria apontam que este rol é taxativo justamente pelo fato de que, na verdade, 

inexiste  personalidade  jurídica,  caso  contrário  todos  os  direitos  subjetivos  lhe  seriam 

conferidos automaticamente, sem necessidade da lei decliná-los individualmente47.

Apenas com o nascimento com vida o nascituro adquiriria personalidade jurídica, da 

qual emanariam direitos e deveres a serem observados, eis que, antes disso seria apenas uma 

expectativa de pessoa, com alguns direitos taxativamente assegurados, mas que dependeriam 

do seu nascimento com vida, sendo que estes direitos resguardados não possuiriam o condão 

de elevá-lo à qualidade de pessoa propriamente dita.

1.2.3 Teoria da personalidade condicional

Consoante a teoria da personalidade condicional, a personalidade jurídica deveria ser 

reconhecida desde a concepção restando, contudo, “subordinada e vinculada à condição do 

nascimento com vida”48. 

Dessa forma, o nascituro teria seus direitos reconhecidos, entretanto, eles estariam 

sujeitos  a  uma  condição  suspensiva.  Portanto,  esses  direitos  somente  se  tornariam 

juridicamente adquiridos através de um evento futuro e incerto, ou seja o nascimento com 

vida, sendo que em caso de abortamento, ou de nascimento sem vida, não haveria a aquisição 

de tais direitos. 

Os adeptos a esta teoria são dentre outros: Clóvis Bevilácqua, Miguel Maria de Serpa 

Lopes, Gastão Grossé Saraiva, Aloísio Maria Teixeira e Walter Moraes49.

Contudo, conforme William Artur Pussi50 refere, existem algumas críticas relativas a 

esta teoria, na medida em que poder-se-ia imaginar que a personalidade jurídica do nascituro 

somente existiria após o nascimento com vida, o que não corresponderia a verdade defendida 

pela  própria  teoria,  já  que  segundo  ela  a  personalidade  iniciaria  desde  o  momento  da 

concepção, restando apenas provisoriamente suspensa.
46 PUSSI, op. cit., p. 197-8.
47 SEMIÃO, op. cit., p. 41.
48 Ibidem, p. 94.
49 Ibidem, p. 94 - 96.
50 Ibidem, p. 96.
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De certa forma, pode-se dizer que esta teoria se iguala a primeira na medida em que 

reconhece  que a  vida inicia  no momento  da concepção,  contudo,  foge da mesma quando 

determina uma condição para que a personalidade jurídica seja adquirida. 

Evidentemente, esta terceira teoria busca relativizar as duas primeiras. Contudo, as 

razões utilizadas como fundamento para que sejam considerados como suspensos os direitos 

oriundos da personalidade jurídica do nascituro e subordinados à condição futura e incerta do 

nascimento,  certamente  não  passariam por  uma análise  constitucional  mais  rigorosa.  Isso 

porque,  tendo  como  base  os  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da  igualdade, 

totalmente injusta e inconstitucional seria qualquer tentativa de limitação dos direitos de uma 

pessoa assim considerada, salvo os casos específicos de conflitos entre direitos fundamentais 

de dois ou mais sujeitos.

Ademais,  por  meio  da  análise  dos  direitos  assegurados  ao  nascituro,  é  possível 

afirmar que, em geral, inexiste uma condição ou termo para que sejam alcançados, na medida 

em que alguns deles começam a valer desde a vida intra-uterina.

1.3 A teoria adota pelo Código Civil brasileiro

Apesar dos notáveis avanços científicos e tecnológicos, já mencionados, por meio 

dos quais se fez possível a observação e análise segura do nascituro na vida intra-uterina, ou 

seja, ainda dentro do ventre materno, bem como diante do crescimento dos direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente no período compreendido entre o Código Civil Brasileiro de 

1916 e o Código Civil de 2002, absolutamente nada mudou em se tratando da previsão do 

início da personalidade jurídica civil, a não ser o número do artigo (que no Código anterior 

encontrava-se no artigo 4º e no atual Código está disposto no artigo 2º). 

Veja-se  o  previsto  no Código  Civil:  “Art.  2º.  A  personalidade  civil  do  homem 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do 

nascituro”.

Através  da  disposição  legal  referida  acima pode-se  observar  a  adoção  da  teoria 

natalista pelo ordenamento jurídico pátrio. Assim, conforme aduz William Pussi51:

Conclui-se que a Teoria Natalista que, segundo a extensa maioria dos nossos 
doutrinadores  foi  a  adotada  pelo  sistema  pátrio,  tem  sua  gênese  no  Direito 
Romano, qual seja, o início da personalidade com o nascimento com vida sendo 

51 PUSSI, op. cit., p. 93-4.
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que antes do nascimento o feto não passa de spes hominis.

A teoria adotada pelo Código Civil de 1916 e perpetuada pelo seu sucessor, com 

origem no Direito Romano, na verdade não fazia  parte do projeto apresentado por Clóvis 

Beviláqua, que ficou conhecido como o “Projeto Primitivo”; o qual previa em seu artigo  3º 

que: “a personalidade civil do ser humano começa com a concepção sob a condição de nascer 

com vida”52.

Referido projeto,  contudo, restou modificado,  na medida em que “algumas ideias 

liberais de Clóvis, não foram aceitas. Foram precisos mais de 60 anos para que os legisladores 

aceitassem  alguns  dos  pontos  do  projeto  de  Clóvis:  o  reconhecimento  do  divórcio 

pronunciado no estrangeiro e a situação da mulher casada são dois exemplos”53.

O  substitutivo  aprovado  na  época,  em  contraposição  ao  projeto  ofertado  por 

Beviláqua,  cujo  entendimento  era  voltado  para  a  corrente  da  personalidade  condicional, 

apresenta expressamente a adoção da teoria natalista em seu artigo 4º, ao passo que preve o 

início  da  personalidade  jurídica  após  o  nascimento  com  vida,  escolha  esta  que  restou 

perpetuada através do Código de 2002.

Conforme destaca Roberto de Ruggiero54, consoante análise do mencionado artigo, 

para que haja o reconhecimento da personalidade jurídica, existem dois requisitos a serem 

alcançados:

a)  o  nascimento.  Diz-se  nascido  o  feto  separado  do  corpo  materno,  quer  a 
separação tenha sido natural, quer artificial, mediante o auxílio da arte cirúrgica. 
Antes do nascimento o produto do corpo humano não é ainda pessoa, mas uma 
parte das víceras maternas. No entanto, com a esperança de que nasça, o direito 
tem-no em consideração, dando-lhe uma proteção particular, reservando-lhe os 
seus direitos  e  fazendo retroagir  a sua existência,  se  nascer,  ao momento da 
concepção. A equiparação do concebido ao nascido é feita pelo direito só no seu 
interesse, pelo que não aproveita a terceiros, e exerce-se por um lado com o 
instuto  do  curador  ao  ventre,  que  a  autoridade  judiciária  pode  nomear  […] 
Excepcionalmente,  também  aquele  que  ainda  não  foi  concebido  é  tido  em 
consideração […].
b) a vida. À separação do corpo materno deve seguir-se a vida independente do 
feto;  não  é  pessoa  quem nasce  morto  e  desaparecem  em tal  caso  todas  as 
medidas de proteção tomadas para o nascituro. É diferente a vida extra-uterina, 
bastando um só instante para adquirir direitos [grifo no original].

52 NEVES, Geraldo de Oliveira Santos. Código Civil Brasileiro de 2002: principais alterações. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 44.

53 Ibidem, p. 45.
54 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Tradução da 6ª edição italiana por Paolo Capitanio; 

atualização por Paulo Roberto Benasse.  Campinas: Bookseller, 1999, p. 438-9.
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Seguindo  esta  mesma  linha  de  raciocínio,  o  ser  humano  apenas  adquire  sua 

personalidade  jurídica  a  partir  do  seu  nascimento  com vida.  Anteriormente  a  isso  não  é 

considerado uma pessoa de maneira  individual,  mas simplesmente um segmento do corpo 

materno. 

Caso apenas seja atingido o primeiro requisito, na hipótese de natimorto,  ou seja, 

quando o feto nasce morto, o mesmo sequer adquire direitos, não sendo considerado pessoa, 

na medida em que se encontra ausente o segundo requisito de vida trazido pelo diploma legal 

em questão.

São estes os requisitos para a aquisição da personalidade jurídica civil trazidos pelo 

Código Civil de 2002, juntamente com a perpetuação da eleição da teoria natalista.

A corrente adotada pelo mencionado diploma legal, foi e é causa de imensuráveis 

discordâncias entre os civilistas, os quais, a exemplo do que acontece igualmente na área da 

medicina,  dividem-se  em  distintas  teorias  em  relação  à  matéria,  conforme  restou 

demonstrado. 

Se por um lado alguns doutrinadores compactuam com as ideias lançadas no referido 

artigo do Código Civil, outros tantos as entendem como inconcebíveis em virtude de que, se o 

nascituro  não  é  uma  pessoa,  como  poderia  ele  possuir  direitos?  Seria  aceitável  que,  no 

máximo tivesse expectativas de direito,  nas condições propostas, mas como seria possível 

haver disposição expressa no sentido de assegurar direitos reais e presentes a uma coisa, ou, 

ainda a uma expectativa de pessoa futura e incerta?

Assim, a concessão de direitos ao nascituro por força da segunda parte do artigo 2º, 

Código  Civil,  apesar  de  não  reconhecer  sua  personalidade,  é  o  principal  motivo  de 

questionamento para os que defendem a teoria concepcionista.

Destaca Roberto de Ruggiero55 que:

[…] se os nascituros não são pessoas”,  pergunta Teixeira de Freitas, “qual o 
motivo das leis penais e de polícia, que protegem sua vida preparatória? Qual o 
motivo de punir-se o aborto?” E, acrescenta: “Não concebo que haja ente com 
suscetibilidade de adquirir direitos, sem que seja pessoa. Se se atribuem direitos 
às pessoas, por nascer; se os nascituros são representados, dando-lhes Curador, 
que se tem chamado Curador ao ventre; é forçoso concluir que já existem, e que 
são  pessoas;  pois  o  nada  não  se  representa.  Se  os  nascituros  deixam de  ser 
pessoas pela impossibilidade de obrar, também não seriam pessoas os menores 
impúberes, ao menos até certa idade.  

55 Ibidem, p. 495.
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Os questionamentos levantados pelos autores que se colocam em posição contrária à 

escola natalista possuem base fundamentada principalmente nos conceitos de pessoa, sujeito 

de direitos e personalidade jurídica. Consoante os mencionados institutos, que serão objeto de 

análise  mais  aprofundada  em  um  capítulo  específico  sobre  o  tema,  pode-se  concluir 

basicamente o que é levantado por Montoro e Anacleto Faria:”somente é possível emanar 

direitos  de uma pessoa humana que exista  e,  a partir  disto (de sua existência)  ela  possui 

personalidade jurídica, a qual deve ser observada impreterivelmente”56. 

Poder-se-ia apontar uma clara contradição existente em nossa legislação, na medida 

em  que,  apesar  de  prever  expressamente  que  a  personalidade  civil  tem  início  com  o 

nascimento,  assegura  ao  feto  direitos  atuais  e  certos,  e  não  direitos  em  potencial, 

condicionados ao nascimento com vida do nascituro, como alegado pelos defensores da teoria 

natalista.

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a personalidade da pessoa 

natural, “inicia-se com o nascimento com vida e termina com a morte da pessoa natural. O 

nascimento com vida caracteriza-se pelo fato de o nascituro respirar”57.

Entretanto, tal assertiva se não aprofundada gera grandes impasses, principalmente 

no que diz respeito à delimitação do exato momento em que a vida humana inicia, sendo esta, 

evidentemente, a maior problemática existente neste contexto. 

Afirma Alexandre de Moraes58:

O início dessa preciosa garantia  individual  deverá ser  dado pelo biólogo, 
cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe o enquadramento legal, e, do ponto de 
vista biológico, não há dúvida de que a vida inicia com a fecundação do óvulo 
pelo  espermatozóide,  resultando um ovo ou zigoto.  Assim o demonstram os 
argumentos colhidos na Biologia. A vida viável começa, porém, com a nidação, 
quando  se  inicia  a  gravidez.  Conforme  adverte  o  biólogo  Botella  Lluza  no 
prólogo do livro Derecho a la vida e institución familiar, de Gabriel Del Estal, 
Madrid, Espasa, 1979, em lição lapidar, o embrião ou feto representa um ser 
individualizado, com uma carga genética própria, que não se confunde nem com 
a do pai, nem com a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do embrião ou do 
feto está englobada pela vida da mãe.

Nesse sentido, totalmente ineficaz seria manter a discussão acerca do real início da 

56 Ibidem, p. 495-6.
57 NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código civil comentado. 6 ed. rev., ampl. e 

atual. até 28 de março de 2008. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 197.
58 MORAES, 2002, op. cit., p. 88.
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vida humana no campo jurídico,  sob pena de permanecer  em tal  discussão apenas com o 

objetivo de se buscar justificativas para um posicionamento já eleito, a favor de interesses 

políticos e econômicos, na medida em que cabe a outra área humana mais especializada a 

solução desse impasse. 

Cumpre referir que, consoante leciona William Pussi, diante dos avanços científicos, 

que levaram ao surgimento das técnicas modernas, como por exemplo a fecundação in vitro,  

assim como mediante a realidade social apresentada, foram dando origem a polêmicas antes 

inimagináveis, as quais foram obrigando o direito a apresentar novas respostas a questões para 

as quais ainda não existiam consenso59. 

Pussi afirma, ainda, que o previsto no Código Civil foi vinculado ao apego às teorias 

clássicas, neste caso principalmente àquelas oriundas do Direito Romano (teoria natalista), 

sendo, contudo, as demais previsões a favor dos direitos do nascituro, uma maneira de tentar 

disfarçar a adoção à teoria natalista por parte do legislador60. 

O autor destaca ainda que “deve-se defender a vida e a personalidade do nascituro 

desde a  concepção porque,  efetivamente,  atende à  regra de coerência  e  aos princípios  da 

razoabilidade e de justiça”, mesmo que para isso o aplicador do direito precise contrariar a 

norma civil para dar proteção aos direitos do nascituro desde a concepção, eis que “a justiça 

deve prevalecer sobre a norma jurídica quando esta contrastar irremediavelmente com ela, ou 

quando houver lacuna no direito positivo”61.

Consoante afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Antes de 

nascer o nascituro não tem personalidade jurídica, mas tem natureza humana (humanidade), 

razão de ser de sua proteção jurídica pelo CC”62. 

Obviamente que o único motivo pelo qual são assegurados direitos ao nascituro é 

decorrente da sua natureza humana. De outro lado, a razão pela qual não lhe é concedida 

personalidade jurídica é o fato de supostamente ainda não possuir vida, sendo considerado um 

ser humano em potencial.

 Impende referir que o meio utilizado pela biologia para distinguir um ser vivo de um 

inanimado,  ou  seja,  não-vivo,  além da composição  química  de  seu corpo,  é  a  análise  da 

existência de um conjunto de aspectos que os distinguem dos demais seres, sendo elas: a) todo 

ser  vivo  é  constituição  por  células;  b)  capacidade  de  locomoção;  c)  necessidade  de 

alimentação para realizar suas funções vitais; d) reação a estímulos externos; e) possuem ciclo 

59 PUSSI, op. cit., p. 199-200.
60 Ibidem, p. 200- 1.
61 Ibidem, p. 205.
62 NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, op. cit., p. 197.
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vital: nascem, crescem, amadurecem, se reproduzem, envelhecem e morrem; f) capacidade de 

reprodução; g) capacidade de adaptação63. 

Se levadas em consideração tais características, não haveria possibilidade de se negar 

que o nascituro, efetivamente, é um ser dotado de vida, na medida em que é um ser humano 

em fase de desenvolvimento; é capaz de se locomover, de um lado para outro, consoante as 

observações realizadas através da ultrassonografia; alimenta-se através do cordão umbilical; 

reage a estímulos de diversas espécies, como os de pressão, de toque e de dor; é capaz de se 

adaptar, de buscar uma posição preferencial, que mais lhe favoreça64. 

O feto,  inclusive,  sorri,  boceja,  esfrega as mãos  e  os  pés,  chupa o dedo, dorme, 

acorda, tem movimentos respiratórios e soluços65 sendo impossível diante dessas informações 

deixar de afirmar que se trata de um ser vivo, ou seja, um ser humano com vida que merece 

garantias constitucionais como qualquer outro, o que muitas vezes não acontece.

Conforme salienta Washington Monteiro66, 

Apesar dos avanços tecnológicos no campo da medicina e da genética,  o 
legislador  de  2002  não  enfrentou  todos  os  problemas  atuais,  cada  vez  mais 
variados e complexos - concepção fora do útero materno, inseminação artificial, 
utilização de óvulos  de outra  mulher,  as  denominadas  “barrigas  de aluguel”; 
conservação de óvulos e espermatozóides por tempo indeterminado, para que a 
concepção  ocorra  quando for  conveniente  para  os  pais  –  são  problemas  que 
poderiam  ser  enfrentados,  ainda  que,  em  pouco  tempo,  pudessem  tornar-se 
obsoletos, indo além do disposto no art. 1.597 67.

É evidente que diante dessas novas situações o ordenamento jurídico é totalmente 

omisso, na medida em que não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica ocorrida em 

tantas  outras  áreas.  Isso  porque,  faltam  disposições  que  regulamentem  referidas 

problemáticas,  sendo que, inexiste,  da mesma forma,  estipulação acerca do início da vida 

humana, muito menos sobre o conceito de pessoa.

Diante da clara contradição existente no artigo 2º do Código Civil,  bem como da 

omissão dentro do ordenamento jurídico pátrio em relação às disposições concretas acerca da 

abrangência do termo nascituro, há a necessidade de mudanças legais, a fim de se evitar a 

63 Disponível em <http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html>. Acesso em 13 mai. 2011.
64  SOUZA-DIAZ, op. cit., p. 41.
65  Ibidem, p. 41.
66 MONTEIRO, Washington de Barros;  FRANÇA PINTO, Ana Cristina de Barros.  Curso de direito civil: 

parte geral. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 67.
67 O Art. 1.597 do Código Civil brasileiro dispõe acerca das hipóteses de presunção dos filhos concebidos na 

constância do casamento.

http://pt.wikiquote.org/wiki/Plat%C3%A3o
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total  insegurança  experimentada  nos  tribunais  e  no  âmbito  jurídico,  em geral,  devido  às 

diversas correntes  contraditórias  existentes.  Para tanto,  primeiramente,  se faz necessário o 

estudo do conceito  de pessoa natural  e, logo após,  da diferenciação entre os institutos de 

personalidade e capacidade jurídica, objetos estes do próximo capítulo.



2 O NASCITURO E SUA QUALIDADE DE PESSOA

Segundo o pensamento dos adeptos à teoria concepcionista, assim como a conclusão 

dos estudos obtidos na Medicina Embrionária, já mencionados acima, o nascituro é um ser 

humano, dotado de vida desde sua concepção,  portanto,  com personalidade jurídica desde 

então.

O  atual  Código  Civil,  seguindo  a  mesma  tendência  do  anterior,  apenas  atribui 

personalidade civil à todo ser humano, a partir de seu nascimento com vida, ao mesmo tempo 

em que põe a salvo os direitos do nascituro, em virtude de ser considerado como uma pessoa 

em potencial.

De outro lado, no artigo 1º do mesmo diploma legal está declinado que “Toda pessoa 

é  capaz  de  direitos  e  deveres  na  ordem civil”,  sem contudo  especificar  o  termo  pessoa, 

conceitualização esta que deve ser buscada na doutrina. 

Referem José Carlos de Almeida Santos e e Luis de Carvalho Cascaldi68:

Pessoa,  para  o  direito  civil,  é  todo  sujeito  potencialmente  suscetível  de 
adquirir direitos e contrair obrigações. É qualidade inerente a todo o ser humano 
individualmente  considerado  (pessoas  físicas)  ou  considerado  em  sua 
coletividade como ente personificado (pessoas jurídicas). 

Existem duas espécies de pessoas reconhecidas pela norma civil, a pessoa natural e a 

pessoa jurídica.  Contudo, no presente trabalho será focada a busca de um conceito para a 

espécie pessoa natural, através de uma análise de sua origem e composição.

Em seguida, é estudado o conceito de personalidade, diferenciando-o da capacidade 

jurídica, a fim de se evitar qualquer entendimento errôneo que possa confundir tais institutos, 

levando  a  uma  conclusão  equivocada.  Isso  porque,  o  que  se  pode  observar  através  do 

confronto  entre  as  teorias  elencadas  no  primeiro  capítulo,  é  que  essa  referida  confusão 

ocorrida entre os dois institutos de personalidade e capacidade é, na maioria das vezes, causa 

para o afastamento da idéia da existência de uma personalidade jurídica própria do nascituro.

Caso reste demonstrada a qualidade de pessoa humana do nascituro,  a este serão 

inerentes todos os direitos que os são a qualquer outra pessoa, eis que, uma vez considerado 

como pessoa, também deverá ser reconhecida sua personalidade jurídica, devendo esta ser 

68 SANTOS, José Carlos Van Cleef de Almeida; CASCALDI, Luís de Carvalho. Manual de direito civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 51.
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necessariamente observada, com base nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. 

2.1 Pessoa: ser humano detentor de direitos e deveres

A busca de uma definição para o termo pessoa é de extrema relevância  jurídica, 

sobretudo  em relação  às  justificativas  de  um sistema  normativo,  caso  contrário,  diversas 

disposições  restariam  prejudicadas,  como  é  a  situação  do  próprio  conceito  de  dignidade 

humana, o qual, conforme aponta Alfredo Culeton, já encontra-se fragilizado, na medida em 

que  os  conceitos  de  pessoa  e  indivíduo  não  foram devidamente  delimitados  pela  norma 

legal69. 

Consequência disso é o fato de que, apesar de haver consenso internacional acerca da 

aplicabilidade  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  ainda  existe  uma  lacuna  na 

questão, em face da ausência de disposição concreta ou, ainda, de fundamentos seguros sobre 

quem efetivamente pode ser considerado uma pessoa.

Para fins de dirimir referida problemática, a doutrina jurídica pátria, juntamente com 

a jurisprudência  moderna,  instauraram duas máximas  que possuem vigência,  quais  sejam, 

“todo homem é pessoa” e “só o homem é pessoa”, qualificando como homem ou pessoa, todo 

o ser humano nascido vivo70.

O que existe na área jurídica é uma convenção em relação à abrangência do  termo 

pessoa  em  meio  às  legislação  vigente.  Contudo,  apesar  da  concordância  firmada,  ainda 

persistem  algumas  lacunas  acerca  da  limitação  efetiva  do  conceito  de  pessoa  natural, 

principalmente  quando se trata  da determinação do início  da vida humana,  cuja  principal 

consequência  é  o  não  reconhecimento  do  nascituro  como  pessoa.  A discussão  acerca  da 

legalidade do uso de embriões em pesquisas científicas e terapias ou, ainda, da tentativa de 

descriminalização das práticas abortivas, dentre outras, são suas maiores problemáticas. 

Em relação a esses dois pontos, cumpre salientar que quanto ao embrião, inexiste 

qualquer previsão específica no ordenamento jurídico vigente, com exceção do disposto na 

Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança), in verbis:

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

69 CULETON, Alfredo; BRAGATO, Fernanda Frizzo; FAJARDO, Sinara Porto. Curso de direitos humanos. 
São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 54.

70 Ibidem, p. 55.
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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.
[…]

Art. 6º Fica proibido:

[…]
II  –  engenharia  genética  em  organismo  vivo  ou  o  manejo  in  vitro de 

ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas 
previstas nesta Lei;

III  –  engenharia  genética  em célula  germinal  humana,  zigoto  humano  e 
embrião humano;

[...]

Apesar de existir certa tutela jurídica relacionada ao embrião, eis que é prevista a 

proibição de utilização de embriões humanos, salvo aqueles produtos da fertilização in vitro - 

desde que inviáveis ou aqueles congelados por três anos a partir da data de publicação da Lei 

de Biossegurança e, somente através do consentimento dos respectivos genitores – nenhuma 

referência direta é feita a possível qualidade de pessoa do embrião humano, muito menos ao 

contrário. 

Em relação  ao  nascituro,  muito  embora  a  prática  de aborto  seja  considerado um 

crime contra  pessoa,  excluindo-se a ilicitude do ato em algumas hipóteses,  quais  sejam o 

chamado aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro71; somado ao 

fato de lhe serem garantidos alguns direitos específicos, protegidos desde a concepção, em 

nenhum  momento  é  reconhecida  sua  qualidade  de  ser  humano,  como  detentor  de 

personalidade jurídica. Contudo, resta evidente a intenção do legislador no sentido de garantir 

uma  certa  proteção  a  estes  dois  entes,  eis  que tanto  ao  embrião  quanto  ao  nascituro  são 

assegurados direitos, mesmo que de uma maneira indireta, principalmente o direito à vida.

Extremamente necessária, portanto, se torna a realização de uma análise profunda do 

real  significado  da  palavra  pessoa,  tanto  dentro  da  área  jurídica  quanto  da  área  social-

histórica, a fim de se buscar um conceito delimitante seguro quanto ao termo em questão. É 

71 Art. 128, incisos I e II do Código Penal.
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certo que a busca por um fundamento pormenorizado sobre o conceito de pessoa extrapola o 

campo jurídico, por ser este um conceito histórico-filosófico por excelência.

Washington de Barros Monteiro72 assim descreve a origem da palavra pessoa: 

A palavra pessoa advém do latim persona, emprestada à linguagem teatral na 
antiguidade romana. Primitivamente, significava máscara. Os atores adaptavam 
ao rosto uma máscara, provida de disposição especial, destinada a dar eco às 
suas palavras.  Persone queria dizer, pois, ecoar, fazer ressoar. A máscara era 
uma persona, porque fazia ressoar a voz da pessoa. 

Por curiosa transformação no sentido, o vocábulo passou a significar o papel 
que cada ator representava e, mais tarde, exprimiu a atuação de cada indivíduo 
no cenário jurídico [grifo no original].

O termo pessoa teve origem na sociedade romana, em meio ao contexto histórico-

social  da época, e foi sofrendo alterações durante os anos, até chegar a forma usualmente 

utilizada na atualidade.

Esclarecido  o  surgimento  histórico  da  palavra  pessoa  utilizada  como  meio  de 

designar os indivíduos de uma dada sociedade, resta agora apontar sua origem semântica, ou 

seja, o sentido de seu significado mais profundo, para enfim compreender seu conceito.

Destaca Alfredo Culeton73: 

O  conceito  de  pessoa74 com  a  qual  lidamos  atualmente  é  resultado  da 
elaboração cristã, que se nutre de três tradições: a grega, a romana e a judaica. 
Do mundo grego vem a generalização – pessoa como um caso da espécie; do 
mundo  romano  vem  o  aspecto  mais  jurídico  e  formal;  e  do  judaico,  a 
subjetividade, em consequência da interlocução divina com o ser humano. 

Com origem na  construção  histórico-filosófica  e  com a  contribuição  de  diversas 

culturas, o conceito clássico de pessoa foi sofrendo profundas mudanças ao longo do tempo, 

principalmente a partir da Modernidade ocidental, tornando-se independente dos interesses e 

vínculos  sociais  do  ser  humano,  e   introduziu  no  discurso  antropológico  a  aparente 

identificação entre os conceitos de pessoa e de ser humano, de onde surgiu a dificuldade de se 

definir pessoa; dando origem a duas correntes: a vitalista e a atualista ou também conhecida 
72 MONTEIRO; FRANÇA PINTO, op. cit., p. 63.
73 CULETON; BRAGATO; FAJARDO, op. cit., p. 55.
74 O autor refere, ainda, em sua obra que o conceito de pessoa é fruto de uma construção histórico-filosófica, 

com consequências muito significativas na bioética e nos direitos humanos.
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como neokantiana75. 

Os adeptos  da teoria  vitalista  acreditam que  para alguém ser  considerado pessoa 

basta ser humano, ou seja, ser dotado de natureza humana. Consoante os que compactuam 

com a segunda teoria, a atualista, para ser pessoa esse alguém deve estar no gozo atual das 

suas capacidades humanas, como da autoconsciência, linguagem e pensamento76. 

As  concepções  antropológicas  da  modernidade  evidenciadas  através  das  duas 

correntes citadas acima deixaram, portanto, lacunas difíceis de serem corrigidas, as quais se 

tornaram  questões  conflituosas  em  meio  ao  mundo  jurídico,  dando  origem,  assim,  aos 

diversos  entendimentos  existentes  acerca  da possibilidade  do enquadramento  do nascituro 

como um ser humano77. 

Aparentemente, mais uma vez as teorias se interligam umas com as outras, como é o 

caso da clara ligação entre os fundamentos da teoria concepcionista com a teoria vitalista, as 

quais consideram que todo ser humano deve ser tratado como uma pessoa. Assim, o nascituro, 

por ser da espécie humana, também deve ter este tratamento. 

Por  outro  lado,  a  teoria  neokantiana  parece  possuir  ligação  com  as  teorias 

condicionalista e natalista, na medida em que trazem o mesmo argumento principiológico de 

que,  para ser considerado como pessoa,  o ser humano precisa alcançar  dada condição ou 

possuir  certa capacidade, respectivamente.

Voltando à seara jurídica,  impende destacar os conceitos consagrados na doutrina 

pátria. Nesse sentido, consoante Maria Helena Diniz: “Para a doutrina tradicional “pessoa” é o 

ente  físico  ou  coletivo  suscetível  de  direitos  e  obrigações,  sendo sinônimo  de  sujeito  de 

direitos”78. 

Seria, portanto, o titular de direitos e deveres ou, da titularidade jurídica, capaz de 

intervir  no  mundo  jurisdicional,  através  de  ações  que  lhe  são  facultadas  devido  a  sua 

capacidade de direito. Tal conceito também consagra a afirmação de que somente uma pessoa 

pode ser sujeito de direitos.

Igualmente leciona Washington Monteiro79:

Na acepção jurídica, pessoa é o ente físico ou moral, suscetível de direitos e 
obrigações. Nesse sentido, pessoa é sinônimo de sujeito de direitos ou sujeito de 

75 Ibidem, p.61.
76 Ibidem, p. 61-2.
77 Ibidem, p. 62.
78 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 20. ed. rev. e aum. de 

acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 115.
79 MONTEIRO; FRANÇA PINTO, op. cit., p. 64.
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relação  jurídica.  No  direito  moderno,  todo  ser  humano  é  pessoa  no  sentido 
jurídico. Mas além dos homens, são também dotadas de personalidade certas 
organizações ou coletividades, que tendem à consecução de fins comuns.

Conforme explicitado,  em meio à doutrina o que ocorre é o entendimento de que 

pessoa seria um sinônimo de sujeito de direitos, o sendo também, todo ser humano. Nesse 

mesmo sentido é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery80, segundo os 

quais, sujeito de direito:

É a  pessoa,  ou  seja,  o  ente  dotado  de  personalidade  […].  Não  se  pode 
conceber direitos sem sujeitos. Essa capacidade de ser sujeito de direito dota 
também a pessoa dos atributos que a distinguem dos outros sujeitos de direito, 
para  o  traço  próprio  da  individualidade  de  cada  qual,  criando  o  arcabouço 
daquele que se entende por indivíduo.

Resta claro que ao existirem direitos, devem também existir sujeitos aos quais eles 

sejam direcionados. Ademais, nenhum bem ou coisa, ou, ainda, nenhuma espécie animal além 

da humana pode ser considerada como pessoa natural, na medida em que o ser humano é o 

único que pode ser considerado como sujeito de direitos, salvo a hipótese do reconhecimento 

de  um ente  coletivo  como  pessoa  jurídica,  da  qual  também  emanam  direitos  e  deveres, 

oriundos de um “processo artificial de ficção jurídica”81. 

Dispõe o Código Civil no art. 1º: “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil”. A expressão “toda pessoa” se refere, pois, a todos os pertencentes da espécie humana, 

sem discriminações, oferecendo a tutela jurídica a todos eles82. 

Nenhum ser  humano pode sofrer  discriminação,  devendo sempre  ser  considerado 

uma  pessoa  com  direitos  e  deveres,  não  importando  aqui  questões  de  cor,  sexo,  idade, 

nacionalidade e orientação intelectual ou religiosa diversa, ou, até mesmo referente à forma de 

sua vida, se intra-uterina ou extra-uterina.

Portanto, pode-se afirmar, segundo Sérgio Abdlla Semião83 que:

Todo homem, por necessidade da sua própria natureza, é o centro da esfera 

80 NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, op. cit., p. 197.
81 NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, op. cit., p. 197.
82 Ibidem, p. 64.
83 SEMIÃO, op. cit., p. 30.
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jurídica,  e,  assim,  tem personalidade,  é  pessoa.  Essa  é  uma  observação  tão 
óbvia, apresentando-se de tal forma imediata ao intelecto de quem investiga a 
questão, parecendo que a resposta lógica é que a pessoa há de ser o próprio 
homem. 

[…]
A atribuição, pois, da qualidade de sujeito de direito, isto é, de pessoa, ao 

homem,  é  um  princípio  básico  de  qualquer  ordenamento  jurídico, sem 
necessidade  de  ser  proclamada  em  preceitos  legislativos,  de  tal  forma  que 
constitui verdadeiro direito natural e, como tal, irrenunciável, significando que o 
homem não  pode  abrir  mão de  sua  personalidade  jurídica.  É inadmissível  e 
ineficaz a renúncia ou cerceamento voluntário do homem à capacidade judicial 
[grifo nosso].

O reconhecimento de todo homem como uma pessoa, da qual  irradiam direitos e 

deveres, deve ser observado como um princípio fundamental democrático, sendo que, uma 

vez  caracterizada  a  qualidade  de  pessoa,  não  pode  esta  ter  sua  personalidade  jurídica 

desconsiderada,  em virtude  de  suas  características  de  irrenunciabilidade  e  inviolabilidade, 

devendo ser observada pela coletividade em geral. 

2.2 Distinção entre os conceitos jurídicos de personalidade e capacidade da pessoa

Os argumentos utilizados pelos adeptos às teorias condicional e natalista, referentes 

ao início da personalidade jurídica civil,  bem como à teria atualista, ligada ao conceito de 

pessoa, acima declinados, se comparados, são muitos parecidos, na medida em que negam a 

qualidade de pessoa ao nascituro, em suma devido a ausência de capacidade deste. 

Contudo, vale destacar que os institutos jurídicos de personalidade e capacidade são 

distintos um do outro,  em virtude de que podem existir  casos em que  uma certa  pessoa 

possua personalidade jurídica, mas esteja privada de sua capacidade, podendo acontecer de 

maneira absoluta ou relativa, conforme os casos específicos trazidos pela lei84. 

Segundo o entedimento de William Pussi, enquanto a personalidade se trata de um 

valor jurídico que é reconhecido nos indivíduos, a capacidade, por sua vez, é a materialização 

da personalidade no mundo fático85.

Neste mesmo caminho, Limonghi França86 leciona:

A personalidade é a qualidade do ente que se considera pessoa. A pessoa a 

84 O art. 3º do Código Civil preve quem são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil; e o art. 4º do referido diploma legal dispõe acerca dos relativamente incapazes. 

85 PUSSI, op. cit., p. 36.
86 FRANÇA, apud PUSSI, op. cit., p. 37.
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possui desde o início até o fim de sua existência. Não assim a capacidade, que 
pode sofrer modificações profundas e em muitos casos deixar de existir. Essa 
modificação e essa falta entretanto não afetam a personalidade, que continua a 
mesma. Com efeito, a capacidade é um dos atributos da personalidade.

Enquanto  a  personalidade  é  uma  qualidade  referente  a  pessoa  como  sujeito  de 

direitos, a capacidade é um de seus atributos, ou seja, é o meio pelo qual aquela é exercida. 

Os  dois  institutos  citados  não  podem  ser  confundidos,  até  porque,  enquanto  a 

personalidade jurídica é ampla e abrange todo o âmbito geral da vida do direito, a capacidade 

é limitada, sendo esta última uma qualidade decorrente da primeira e totalmente dependente 

de pressupostos legais87. 

A personalidade possibilita ao sujeito ser titular de relações jurídicas, sendo, portanto 

o requisito básico dos direitos e obrigações; a capacidade por sua vez, pode ser entendida 

como uma “manifestação do poder de ação implícito no conceito de personalidade”88. 

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery89, a personalidade da pessoa 

natural,

é inerência do homem. Personalidade é atributo da dignidade do homem. É o que 
faz da figura viva se distinguir da dos outros seres animados. É o que, no direito, 
atribui ao homem a condição de sujeito de direitos e de deveres e obrigações. É o 
atributo que impede que o homem seja objeto de direito.

A personalidade civil é, pois, a qualidade essencial da pessoa natural, inerente a esta, 

a qual possibilita ao homem ser sujeito de direitos e obrigações, fazendo, assim, valer sua 

qualidade  de  pessoa;  e,  a  capacidade,  por  sua  vez,  é  um dos  seus  atributos,  ou  seja,  é 

decorrente da mesma. Quanto aos atributos da personalidade, a doutrina se refere a eles da 

seguinte forma:

Dá-se o nome de atributos da personalidade aos elementos que permitem a 
identificação  precisa  da  pessoa,  sujeito  de  direito,  dominum  sui  actus.  São 
atributos  da personalidade os  seguintes:  a)  nome;  b)  estado;c)  domicílio;  d) 
capacidade; e) fama. Por meio desses atributos pode-se identificar juridicamente 
a pessoa, como um determinado sujeito a quem a ciência do direito e a técnica 

87 PUSSI, op. cit., p. 37.
88 Ibidem, p. 36.
89 NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, op. cit., p. 199.
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jurídica  garantem  posições  jurídicas,  positivas  e  negativas,  muito  bem 
delineadas90 [grifo no original]. 

A capacidade  é,  na  verdade,  consequência  automática  da  personalidade,  atributo 

desta e assim como os demais, tem por objetivo individualizar o homem, destacando-o dos 

demais sujeitos da sociedade, a fim de garantir certa ordem, estipulando limites e requisitos 

para algumas atividades, quando necessário.  

Impende salientar, ainda, a existência de duas espécies de capacidade identificadas 

pela doutrina: a capacidade de direito e a capacidade de exercício. 

A capacidade de alguém também é atributo de sua qualidade de pessoa. Não 
a  capacidade  de  ter  direito,  ou  a  capacidade  de  direito,  que  é  inerência  da 
personalidade e, portanto, própria de todo sujeito de direito, ou seja, de todo ente 
de  personalidade,  ou  seja,  de  toda  pessoa.  Referimo-nos  à  capacidade  de 
exercício, que não é própria de toda a pessoa, mas apenas dos sujeitos de direitos 
que estão aptos para os atos da vida civil e para a maneira de os exercer: há os 
que a têm; há os que não a têm. Há os capazes e os incapazes para o exercício da 
dos atos da vida civil. Há os que ainda não se tornaram capazes (menores de 
idade: CC 3º I); há os que perderam a capacidade de exercício (CC 3º II) ou que, 
temporariamente,  se  vêem dela  privados  (CC 3º  III);  há  os  que  não  podem 
exercer certos atos (CC 4º I a IV). Há ainda  incapacidades que são impostas 
pela lei,  relacionadas com a habilitação profissional  e funcional  dos sujeitos; 
com  seu  peculiar  estado  familiar,  ou  com  limitações  legais  que  inabilitam 
pessoas ao exercício desse ou daquele ato ou negócio [grifo no original]91.

A capacidade de direito, portanto, é aquela inerente à personalidade, da qual emanam 

direitos e não pode ser suprimida, e a capacidade de exercício é aquela passível de restrições 

legais, devido às aptidões e características específicas do sujeito.

Consoante os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery92:

Toda pessoa tem capacidade de direito, isto é, capacidade de adquirir 

direitos e de contrair obrigações. Por exemplo, o menor com cinco anos de 

idade  pode  ser  proprietário  de  imóvel,  ser  titular  de  direito  de  pensão 

alimentícia, contrair empréstimo, etc.

Só  tem  capacidade  de  exercício,  isto  é,  capacidade  para  praticar 

90 Ibidem, p. 198.
91 Ibidem, p. 198-9.
92 NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, op. cit., p. 145. 
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validamente  atos  da  vida  civil,  os  maiores  de  dezoito  anos. Os  menores 

relativamente  incapazes  podem  praticar  atos,  desde  que  assistidos  ou 

representados [grifo nosso].

Evidentemente que toda pessoa possui direitos e obrigações desde o início de sua 

existência,  podendo,  entretanto,  restar  pendentes  alguns  direitos  que  dependam  de  certa 

capacidade de exercício a qual, por diversos motivos, ainda não foi alcançada pelo sujeito.

A pessoa na qualidade de sujeito de direitos e deveres jamais pode ter sua capacidade 

de direito atentada, na medida em que estes estão diretamente ligados a sua essência de ser 

humano. No entanto, o que pode ocorrer é que sua capacidade de exercício destes mesmos 

direitos  pode  ficar  restrita,  de  forma  parcial  ou absoluta,  consoante  as  disposições  legais 

existentes, já declinadas. 

A existência de duas espécies de capacidade também é defendida por Washington 

Monteiro93:

Duas são, portanto, as espécies de capacidade, a de gozo ou de direito e a 
de exercício  ou de de fato.  Esta  pressupõe  aquela,  mas a primeira  pode 
subsistir independentemente da segunda. 

A capacidade de gozo ou de direito é insita ao ente humano, toda pessoa 
normalmente  tem  essa  capacidade;  nenhum  ser  dela  pode  ser  privado  pelo 
ordenamento jurídico. 

[…]
A segunda espécie  de capacidade é  a de exercício ou de fato.  É simples 

aptidão para exercitar direitos. É faculdade de os fazer valer. Se a capacidade de 
gozo é imanente a todo ser humano, a de exercício ou de fato deste pode ser 
retirada. O exercício dos direitos pressupõe realmente consciência e vontade; por 
conseguinte, a capacidade de fato subordina-se à existência no homem dessas 
duas faculdades [grifo nosso].

Uma  pessoa  incapaz,  independentemente  da  espécie  de  incapacidade,  por  ser 

possuidora  de  personalidade  jurídica,  apesar  de  não  possuir  capacidade  de  exercício,  na 

verdade  jamais  deixará  de  possuir  capacidade  de  direito,  na  medida  em que  esta  é  uma 

característica essencial da pessoa como sujeito de direitos, a qual lhe é garantida pela norma 

jurídica até a extinção da personalidade natural94. 

93 MONTEIRO; FRANÇA PINTO, op. cit., p. 69 - 70.
94 Segundo Maria Helena Diniz: “Cessa a personalidade jurídica da pessoa natural com a morte real (CC, art. 

6º, 1ª parte), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações”. (DINIZ, op. cit., p. 197).



41

A capacidade de exercício é a real limitadora da personalidade, contudo, aquela não 

pode ser considerada como um pressuposto para a existência desta, em virtude de que, uma 

pessoa jamais poderá ser privada de seus direitos fundamentais, como o direito à vida ou à 

integridade  física  e  moral,  por  alegada  incapacidade  da  mesma,  mesmo  que  o  tipo  de 

incapacidade seja absoluta.

2.3 Nascituro: sujeito de direitos

Diversos são os direitos assegurados ao nascituro, por força do disposto na segunda 

parte  do  artigo  2º  do  Código  Civil95.  Entretanto,  considerando-se  que,  juridicamente,  os 

sujeitos de direitos são pessoas e que a personalidade jurídica é um atributo das mesmas, 

referido artigo traz em seu corpo normas contraditórias entre si, na medida em que se de um 

lado dispõe expressamente  em sua primeira  parte  que a  personalidade  jurídica  tem início 

somente  com  o  nascimento  com  vida,  por  outro,  reconhece  a  existência  de  direitos 

pertencentes ao nascituro desde sua concepção96. 

Igual contrariedade encontra-se também na busca de uma interpretação sistemática 

na legislação vigente acerca do nascituro e de sua personalidade jurídica, até porque dizer que 

ele  tem direitos seria o mesmo que afirmar sua qualidade como sujeito de direitos e, portanto, 

como  pessoa,  consoante  o  pensamento  concepcionista97,  destoando  completamente  com a 

teoria natalista elegida.

Nesse sentido é a lição de André Franco Montoro e Anacleto de Oliveira Faria98:

A afirmação de que estamos em presença de simples ‘expectativas de 
direitos’  não  resiste  a  um exame sério.  O direito à vida  ou o direito de 
representação,  por  exemplo,  existem na  sua  plenitude  desde  o  início  da 
gestação. E bastaria ao nascituro ser titular de um único direito para que 
não lhe pudesse ser negada a qualidade de pessoa.

Como  conseqüência  lógica  dessas  premissas  impõe-se  a  conclusão  que 
Clóvis  formulou  nos  termos  seguintes:  ‘A  verdade  está  com  aqueles  que 
harmonizam o direito civil consigo mesmo, com o penal, com a fisiologia e com 
a lógica. Realmente, se o nascituro é considerado sujeito de direito, se a lei 
civil lhe confere um curador, se a lei criminal o protege, cominando penas 
contra a provocação do aborto, a lógica exige que se lhe reconheça o caráter 
de pessoa’ [grifo nosso].

95 Código Civil de 2002. Art. 2º. A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro.

96  SEMIÃO, op. cit., p. 65.
97  Ibidem, p. 35.
98  MONTORO, André Franco; FARIA, Anacleto de Oliveira.  Introdução à ciência do direito. 25.ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, op. cit., p. 496.
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Se levadas em consideração tais afirmações, possível se faz a afirmação de que desde 

a concepção o nascituro possui algum tipo de personalidade civil, bem como capacidade de 

direito,  na medida  em que lhe  são assegurados  direitos,  sendo,  portanto,  reconhecida  sua 

qualidade como pessoa, eis que somente emanam direitos de pessoas humanas. 

Segundo Otávio Ferreira Cardoso99:  

Dirimindo controvérsias antigas e atuais, frisa o Código Civil, em seu art. 4º: 
‘A personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro.’  Logo, antes de nascer 
já tem o nascituro personalidade civil. E embora não tenha capacidade de 
fato  (exercer  pessoalmente  seus  direitos),  tem  capacidade  de  direito 
(exercida por seus representantes:  pai,  mãe,  ou mesmo um ‘Curador ao 
Ventre’, que é pessoa nomeada por juiz para atender a seus interesses, na 
falta de outro responsável).  Essa personalidade civil e a capacidade de fato 
nascem  com  a  concepção  e  por  isto,  legalmente,  o  aborto  é  crime  em 
qualquer tempo da gravidez. 

Quais seriam, na verdade, esses Direitos do nascituro? Vários:
- ser adotado, com consentimento do seu representante legal (CC, art. 372);
- receber doação, se aceita pelos pais (CC, art. 1.169);
- adquirir por testamento, se concebido até a morte do testador (CC, art. 1.169);
- ter um Curador ao Ventre se o pai falecer e a mãe, estando grávida, não tiver
pátrio poder, notando-se que, se a mulher estiver interdita, o seu Curador será o 
do nascituro (CC, arts. 458 e 462 e seu parágrafo único);
-  ver  reconhecida  sua  filiação  e  até  mesmo pleiteá-la  judicialmente  por  seu 
representante;
- suceder, seja legitimamente ou por testamento;
- ser representado nos atos da vida jurídica;
-  ter  garantia  de  direitos  previdenciários  e  trabalhistas,  como,  por  exemplo, 
direito à pensão por acidente profissional sofrido por seus pais;
- proteção penal garantindo-lhe a vida e o direito de nascer, etc.

É, assim, indubitável que o nascituro não tem apenas ‘expectativa de 
direitos’,  como  querem  alguns.  Tem  ‘personalidade  jurídica’:  é  pessoa 
natural, mesmo sem ter nascido, personalidade esta que só termina com a 
morte [grifo nosso].

Ao passo que são assegurados direitos, certos e presentes ao nascituro, na medida em 

que produzem efeitos no mundo jurídico, e não uma simples expectativa de direitos, incertos e 

futuros,  logicamente,  este  deve  ser  considerado  pessoa  e,  sendo  uma  pessoa,  possui 

personalidade jurídica.

Em  relação  a  capacidade  jurídica  do  nascituro,  tem-se  que  o  mesmo  possui 

capacidade  de  direito,  apenas  estando  ausente  a  capacidade  de  fato,  na  medida  em  que 

encontra-se impossibilitado de atuar no mundo jurídico, só o podendo fazer através de um 
99  CARDOSO, Otávio Ferreira.  Introdução ao estudo do direito.  3.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 

215- 6.
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representante legal ou curador.

Ainda,  sobre  o  assunto,  cabe  referir  as  conclusões  de  André  Franco  Montoro  e 

Anacleto de Oliveira Faria100:

Ora, se o Código fala em ‘direitos’ do nascituro, é porque lhe reconhece 
a personalidade, pois, como vimos, todo titular de direitos é pessoa. 

[…]
Como tivemos oportunidade de concluir, em estudo sobre a matéria (Franco 

Montoro e Anacleto Faria, Condição jurídica do nascituro no direito brasileiro, 
Ed. Saraiva, 1953), existe, com freqüência, em torno do problema do nascituro, 
lamentável confusão entre os conceitos de ‘personalidade’ e de ‘capacidade’.

[...]
Personalidade, na terminologia jurídica, é a aptidão para ser sujeito ou titular 

de direito. Juridicamente, todo sujeito de direito é pessoa e toda pessoa é sujeito 
de direito. Capacidade é, como vimos, a maior ou menor extensão dos direitos 
da pessoa. Todos os homens são igualmente pessoas, mas não têm todos igual 
capacidade. A capacidade distingue-se, ainda, em: a) capacidade de direito, 
que é a aptidão maior ou menor da pessoa para ter direitos; b) capacidade 
de fato ou de exercício,  que  é a aptidão maior ou menor para a pessoa 
exercer e defender, de modo pessoal e direto, tais direitos [grifo nosso].

Consoante André Montoro e Anacleto Faria, existe uma real confusão doutrinária 

acerca do conceito de personalidade e capacidade, acarretando uma série de problemáticas no 

campo da bioética, sobretudo em relação a personalidade jurídica do nascituro. 

Especificadamente sobre a personalidade do nascituro, o autor destaca ainda que:

Aplicando essas noções à condição jurídica do nascituro, podemos formular, 
em síntese, as seguintes proposições: a) o nascituro não tem qualquer capacidade 
de exercício; b) tem certa capacidade-de-direito; c) é juridicamente pessoa desde 
a concepção. O nascituro não tem capacidade de fato ou de exercício. Não é 
capaz de exercer por si mesmo os atos da vida jurídica. Por esse motivo, a lei lhe 
concede um representante (pai,  mãe, curador ao ventre) que exercerá em seu 
nome  os  direitos  que  lhe  são  reconhecidos.  É  inegável,  entretanto,  que  o 
nascituro tem capacidade de direito, que se estende a múltiplos setores da 
vida  jurídica.  O ser  concebido  tem capacidade  de  suceder,  seja  a  sucessão 
legítima ou testamentária. Tem capacidade de receber doações. Tem o direito de 
ver reconhecida sua filiação e, até mesmo, o de pleiteá-la, judicialmente por seu 
representante legal. Tem o direito de ser representado em atos da vida jurídica. 
Tem direitos que lhe são reconhecidos na esfera constitucional. Sua capacidade 
processual  é  consagrada pelo direito.  A legislação  do trabalho lhe  confere  o 
direito  à  pensão  por  acidente  profissional  sofrido  pelos  progenitores  e  lhe 
protege a vida através de diversas disposições de lei. O direito penal lhe defende 
a vida e garante seu direito de nascer.101 [grifo nosso].

100 MONTORO; FARIA, op. cit., p. 495.
101Ibidem, p. 494-5.
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Parece razoável a afirmação de que o nascituro é possuidor de uma capacidade de 

direito,  apesar  de  lhe  faltar  a  capacidade  de  exercício,  devido  aos  direitos  que  lhe  são 

previstos,  uma  vez  que  é  totalmente  possível  a  existência  da  primeira  mesmo  diante  da 

ausência da segunda.

Assim  como  a  capacidade  possui  duas  subespécies,  a  personalidade  também  é 

subdivida  em outras  duas:  a  personalidade  formal  e  a  material.  Foi  se  utilizando   dessa 

subdivisão do conceito de personalidade que Walter Moraes apresenta uma explicação para 

compreender a aparente divergência existente entre a adoção da teoria natalista pela primeira 

parte do artigo 2º do Código Civil e os direitos ressalvados como garantias para o nascituro, 

por meio da segunda parte do mesmo artigo:

Mas — e esta é a objeção mais divulgada contra a proteção legal da vida do 
feto— a vida do indivíduo que ainda não nasceu não pode estar protegida pela 
norma constitucional ou por lei alguma, já que, de acordo com a mesma lei, ele 
não  é  pessoa  (Código  Civil,  art.4º)102:  o  feto  não  tem  personalidade.  O 
argumento não deixa de agasalhar um sofisma pouco discreto. Não precisamos 
mesmo de recorrer a demonstrações extrajurídicas para removê-lo. O nascituro 
não tem uma personalidade civil material; é verdade. Mas não deve haver 
dúvida alguma de que a lei contempla sua personalidade formal ou real. 
Tanto assim que sobre ela  funda toda disciplina dos direitos  do nascituro:  a 
personalidade  começa  do  nascimento  com vida,  diz  o  referido  art.  4º,  mas, 
continua, ‘a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro‘. 

O nascituro tem direitos, declara a lei.  Se tem direitos é porque a lei 
reconhece  que  ele  é  sujeito  de  direitos;  e  ser  sujeito  de  direitos  é, 
justamente,  ser  pessoa.  Por  outras  palavras,  a  lei  está  a  afirmar  que  o 
nascituro  não  tem  personalidade  civil  (conceito  material),  mas  logo 
acrescenta que ele é sujeito de direitos (conceito formal).

A suspensão da personalidade material, ou seja, a concessão de personalidade 
civil sob a condição suspensiva do nascimento com vida, é um procedimento 
que obedece à conveniência da técnica jurídica, supostas as complicações, v.g., 
da sucessão do natimorto. A lei poderia também inverter a situação, e atribuir ao 
nascituro uma personalidade sob condição resolutiva. Mas não se vê como essa 
inversão poderia aproveitar à redução dos problemas práticos103 [grifo nosso].

A personalidade formal, seria aquela inerente a todo ser humano, como pessoa, ou 

seja,  sujeito  de direitos,  e a personalidade material,  por sua vez,  seria aquela  reconhecida 

formalmente pela legislação.

102 Art. 4º do Código Cívil Brasileiro de 1916.
103 MORAES, Walter.  O problema da autorização judicial para o aborto.  Revista de Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mar./abr. 1986, p. 24.
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Inegável,  portanto,  através  de  uma  análise  pormenorizada  da  legislação  pátria, 

afirmar que, na verdade, existe o reconhecimento da personalidade do nascituro, mesmo que 

apenas formal, desde a sua concepção, uma vez que lhe são assegurados direitos desde então. 

Igual entendimento apresenta Maria Helena Diniz104:

Poder-se-ia até mesmo afirmar que, na vida intra-uterina, tem o nascituro, e, 
na vida extra-uterina, tem o embrião personalidade jurídica formal, no que atina 
aos  direitos  da  personalidade,  visto  ter  a  pessoa  carga  genética  diferenciada 
desde a concepção, seja ela in vivo ou in vitro, passando a ter a personalidade 
jurídica  material,  alcançando  os  direitos  patrimoniais  e  obrigacionais,  que 
permaneciam em estado potencial, somente com o nascimento com vida. Já se 
decidiu que “o nascituro goza de personalidade jurídica desde a concepção. 
O nascimento com vida diz respeito à capacidade de exercício de alguns 
direitos  patrimoniais”.  Se  nascer  com vida,  adquire  personalidade  jurídica 
material, mas se tal não ocorrer, nenhum registro patrimonial e obrigacional terá 
[grifo nosso].

Em virtude dessa personalidade jurídica formal, o nascituro teria acesso aos direitos 

resguardados  em  lei  desde  sua  concepção,  em  especial  àqueles  referentes  aos  direitos 

personalíssimos,  sendo que,  somente  após  o  nascimento  com vida,  ou  seja,  por  meio  do 

reconhecimento da personalidade jurídica material, é que passaria a possuir os demais direitos 

e obrigações, na medida em que contaria também com a capacidade de fato, a fim de exercê-

los de maneira direta e efetiva, eis que antes somente contaria com a capacidade de direito.

Os direitos de personalidade, dos quais o nascituro teria garantia desde a concepção, 

são compostos por direitos fundamentais reconhecidos à pessoa humana, os quais se referem 

diretamente ao indivíduo105.  

Consoante o conceito apresentado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho: “são aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si 

e em suas projeções sociais”106; e segundo Canotilho107, abarcam:

[…] os direitos de estado (por ex.: direito de cidadania), os direitos sobre a 
própria  pessoa  (direito  à  vida,  à  integridade  moral  e  física,  direito  à 
privacidade),  os  direitos  distintivos  da  personalidade  (direito  à  identidade 

104 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
105 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, 

p. 1.
106 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 182.
107 CANOTILHO, op. cit., p. 390.
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pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de 
expressão).  Tradicionalmente  afastam-se  dos  direitos  de  personalidade  os 
direitos fundamentais políticos e os direitos a prestações por não serem atinentes 
ao ser como pessoa. 

Apesar  de  fazerem  parte  dos  direitos  fundamentais,  não  os  abrangem  em  sua 

totalidade, como é o caso dos direitos políticos. Seriam, nesse sentido, aqueles direitos inatos 

ao ser humano, ligados a ele pelo simples fato de existir, conforme alegam os doutrinadores 

naturalistas,  cabendo  ao  Estado  apenas  reconhecê-los  e  sancioná-los  dentro  do  direito 

positivo, garantindo, assim, sua proteção e eficácia108. 

Enquanto nos tempos atuais prevalece o entendimento do reconhecimento concreto 

de tais direitos, de outro lado ainda se discute a sua natureza. Nesse sentido, conforme leciona 

Carlos Alberto Bittar109:

[…] o objeto desses direitos  encontra-se  nos bens constituídos,  conforme 
Tobeñas, por determinados atributos ou qualidades físicas ou morais do homem, 
individualizados pelo ordenamento jurídico e que apresentam caráter dogmático. 
Assim é que têm sido considerados, em todos os países, pela doutrina. 

Os direitos de personalidade já se encontram reconhecidos expressamente na maioria 

dos países, contando com proteção legal e, no Brasil, ganharam um capítulo próprio dentro do 

Código Civil de 2002, qual seja o Capítulo II do Título I, Livro I, da sua Parte Geral. De 

acordo com o art. 11 do referido diploma legal, tais direitos são intrasmissíveis, não podendo 

ser transferidos ou cedidos de nenhuma forma (gratuita ou onerosa); e irrenunciáveis, uma vez 

que não podem ser abdicados pelo titular110. 

A doutrina destaca certas particularidades dos direitos personalíssimos, oriundas de 

uma  interpretação  sistemática  do  instituto.  Consoante  salientam  José  Carlos  de  Almeida 

Santos e Luis de Carvalho Cascaldi111, são considerados, ainda: 

Indisponíveis, já que suscetíveis de disposição (há, contudo, exceções, p. ex., 
art.  14,  CC).  Imprescritíveis,  porque não se  perdem pelo seu uso,  desuso ou 

108 BITTAR, op. cit., p. 6-7.
109 Ibidem, p. 5.
110 SANTOS; CASCALDI, op. cit., p. 56.
111 Ibidem, p. 56.
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inércia de seu titular, nem pelo decurso do tempo. Inexpropriáveis, não podem 
ser extraídos de seu titular, nem objeto de usucapião. Ilimitados, por não serem 
restritos aos direitos arrolados nas disposições legais (tipicidade aberta- rol não 
taxativo).  Absolutos,  na  medida  em  que  são  oponíveis  erga  omnes. 
Impenhoráveis, pois não são passíveis de constrição para satisfação forçada de 
créditos.  Vitalícios,  uma  vez  que  existem  permanentemente  enquanto  o 
indivíduo viver, sendo que alguns deles persistem mesmo após a morte, como no 
caso do respeito à honra e à imagem do morto [grifo no original].

 

Sendo ou não efetivamente reconhecidas todas essas características discriminadas, 

por força de lei e uma vez existentes, os direitos de personalidade não podem ser limitados em 

seu exercício, ou, ainda, ser alvo de renúncia ou descaso, tanto por parte de seu titular, quanto 

por parte do Estado. 

Ao Estado cabe o dever garantir sua proteção e eficácia, devendo ser estendidos a 

todas  as  pessoas,  em  observância  aos  princípios  constitucionais  da  dignidade  da  pessoa 

humana, que tem por objetivo a tutela da personalidade civil, e o princípio da igualdade, o 

qual estende a todos os seres humanos o direito do reconhecimento da sua personalidade112. 

Os direitos personalíssimos se subdividem em dois grupos: os inatos e os adquiridos. 

Os primeiros “nascem com os indivíduos e decorrem da sua própria existência. Encontram-se 

em patamar acima das disposições legislativas, transcendendo  os limites do ordenamento 

jurídico”113. E os adquiridos, por sua vez, “são aqueles obtidos ao longo da vida e que existem 

em função e na extensão de disposição normativa, ou seja, conforme a lei estabelece”114. 

Em  virtude  dos  princípios  constitucionais,  bem  como  do  regime  de  Estado 

Democrático  de  Direito  adotados  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  tem-se  como  regra 

compulsória o reconhecimento dos direitos de personalidade a todas as pessoas humanas, os 

quais são necessariamente intransmissíveis e irrenunciáveis.

Quanto  aos  direitos  patrimoniais  e  obrigacionais,  os  quais  seriam herdados  pelo 

nascituro somente com o nascimento com vida, devido a personalidade jurídica formal que 

lhe é prevista a partir de então, José Carlos de Almeida Santos e Luis de Carvalho Cascaldi115 

assim os definem:

Ao  longo  de  sua  vida,  o  homem,  nas  diversas  relações  jurídicas  que 
estabelece, adquire direitos e contrai obrigações, que podem ou não ter valor 

112 Ibidem, p. 56
113 Ibidem, p. 56-7.
114 Ibidem, p. 56-7.
115 Ibidem, p. 55.
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econômico, mas que pela sua natureza são destacáveis da pessoa de seu titular. 
Esses direitos destacáveis ou descoláveis, em geral de caráter patrimonial, são 
aqueles que podem ser cedidos ou transmitidos a terceiros, a título gratuito ou 
oneroso, não se encontrando enraizados à essência humana de seu titular, como, 
por exemplo, a propriedade, o crédito, a herança, etc.

Evidente  se  torna  a  diferenciação  entre  os  direitos  de  personalidade  daqueles 

patrimoniais  e   obrigacionais,  uma  vez  que,  os  primeiros  são  ligados  diretamente  ao 

indivíduo, dizem respeito a este e não podem ser transmitidos a terceiros e nem renunciados 

pelo titular.  Os demais,  são produto das relações jurídicas estabelecidas pelo indivíduo ao 

longo de sua vida social,  podendo ser cedidos ou transmitidos  a terceiros,  sendo que sua 

essência se encontra nas relações firmadas e não na essência humana do titular.

Em relação a fonte dos direitos subjetivos, destaca Maria Helena Diniz116:

[…] do direito  objetivo  não  surgem diretamente  os  direitos  subjetivos:  é 
necessária  uma força  de  propulsão  ou  causa,  que  se  denomina  fato  jurídico. 
Somente  a  ocorrência  de  um  fato  qualificado  gera  uma  obrigação,  ou  seja, 
apenas  o  fato,  estribado  no  direito  objetivo,  dá  azo  a  que  se  crie  a  relação 
obrigacional, que atinge o indivíduo em sua liberdade, restringindo-a, para torná-
lo vinculado ao poder de outra pessoa. 

A fonte dos direitos subjetivos, dentre eles os obrigacionais, é o fato jurídico, o qual 

dá origem às relações jurídicas que, por sua vez, juntamente com a vontade humana, possuem 

o condão de concretizar as normas legais. 

A existência das duas espécies de personalidade, bem como de outras duas formas de 

capacidade, apesar de não serem matérias de consenso entre os doutrinadores, é certamente a 

melhor  explicação  para  a  atual  situação  ocupada  pelo  nascituro  dentro  do  ordenamento 

jurídico pátrio. Isso porque, diversos são os direitos a ele assegurados desde a concepção, 

como é o caso do direito  a uma gestação saudável  e digna,  e de receber doações,  dentre 

outros, os quais são analisados de forma pormenorizada no terceiro capítulo deste trabalho, 

juntamente com o atual entendimento jurisprudencial acerca do assunto.

116 DINIZ,  Maria  Helena.  Curso  de  direito  civil  brasileiro:  teoria  das  obrigações  contratuais  e 
extracontratuais. 17 ed. atual. de acordo com o Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 24.



3. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DOS DIREITOS 

ASSEGURADOS AO NASCITURO 

Diversos são os direitos assegurados ao nascituro no ordenamento jurídico pátrio, por 

força da segunda parte do artigo 2º do Código Civil117, segundo o qual, a lei põe a salvo os 

direitos do nascituro desde a concepção, apesar de não lhe conferir personalidade jurídica, que 

iniciaria somente através do nascimento com vida.

Atuam a favor do nascituro,  ainda,  os  princípios  constitucionais  da dignidade  da 

pessoa  humana118 e  da  igualdade119,  os  quais  estendem  a  todos  os  direitos  e  garantias 

fundamentais, isso se for entendida sua qualidade de pessoa.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira120:

Para o direito, ele é pessoa, pois já sofre os efeitos das relações sociais; e ser 
em formação que detém características próprias coletivamente construídas, pois 
vindo de genes dos seus antepassados e produto do meio social em que vive, 
diretamente  dependente  da  mãe,  que  por  sua  vez,  depende  de  uma  série  de 
relações sociais  e naturais.  Portanto,  o nascituro como qualquer outra pessoa 
humana, já é um ser social coletivo e único. 

O ordenamento jurídico pátrio adota expressamente a teoria natalista, considerando 

que  o  nascituro  possui  mera  expectativa  de  direito.  Todavia,  a  idéia  sustentada  pelo 

mencionado autor encontrada amparo doutrinal, em função do aspecto de um ser atuante no 

mundo social e jurídico, conferido ao nascituro através dos direitos que lhe são garantidos, 

exercidos por meio da representação de sua genitora,  devido a sua falta de capacidade de 

exercício dos direitos.

Ao entender que o feto já se torna titular de direitos ainda dentro do ventre materno, 

ou seja, desde a concepção, correto seria aceitar que se trata de uma pessoa humana desde 

então e, consequentemente,  possuidor de personalidade jurídica,  na medida em que esta é 

inerente a todo ser humano, independentemente de disposição legal.

 Igualmente  para  Pablo  Gagliano  e  Rodolfo  Pamplona  Filho,  embora  não  seja 

reconhecida a personalidade jurídica material do nascituro, ninguém discute que ele possui 

117 Com igual correspondência no art. 4º do Código Civil de 1916.
118 Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.
119 Art. 5º, caput, Constituição Federal c/c art. 1º, caput, Código Civil.
120 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito do nascituro à vida. Revista Brasileira de Direito de Família. 

Rio de Janeiro, nº 34, 2006, p. 157.
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direitos certos e presentes, principalmente os direitos fundamentais como o direito à vida, e 

não uma simples expectativa. Isso porque, mesmo que não lhe seja reconhecido o atributo da 

personalidade civil, óbvia se faz a necessidade da proteção da vida do nascituro desde sua 

concepção, na medida em que qualquer atentado a sua integridade física pode ser considerado 

como um ato obstativo do gozo dos direitos que lhe foram garantidos por lei. 121

Mesmo  que  não  seja  explicitamente  previsto  na  norma  jurídica,  Pablo  Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho entendem que os direitos assegurados ao nascituro não 

devem ser entendidos como uma lista taxativa, ao passo que seria absurda a ideia de colocar a 

salvo direitos, sem, contudo, promover a garantia de que esses direitos possam ser gozados 

pelo seu titular122. 

Ao menos de uma forma indireta, a norma brasileira reconhece a qualidade de pessoa 

do  nascituro,  eis  que  o  transforma  em  sujeito  de  direitos,  detentor,  portanto  de  direitos 

oriundos da sua essência humana.

Gagliano e Pamplona Filho123 apresentam o seguinte quadro esquemático acerca dos 

direitos pertencentes ao nascituro:

a)  o  nascituro é  titular  de direitos  personalíssimos (como o direito  a vida,  o 
direito à proteção pré-natal, etc.);
b) pode receber doação, sem prejuízo do recolhimento de imposto de trasmissão 
inter vivos;
c) pode ser beneficiado por legado e herança;
d) pode ser-lhe nomeado curador para a defesa de seus interesses (arts. 877 e 
878 do CPC);
e) o Código Penal tipifica o crime de aborto;
f)  como decorrência da proteção conferida pelos direitos  da personalidade,  o 
nascituro tem direito à realização do exame de DNA, para efeito de aferição de 
paternidade. 

Destacam,  ainda,  os  autores  que  foi  reconhecido  o  direito  do  nascituro  a 

alimentos, conforme a Lei n. 11.804, de 5 de novembro de 2008, os chamados “Alimentos 

Gravídicos”, os quais compreendem todos os gastos necessários à proteção do feto124.  

Nesse diapasão, a fim de melhor verificar a atual situação do nascituro perante o 

ordenamento  jurídico  brasileiro,  necessário  se  faz  analisar  os  direitos  e  as  disposições 

relacionadas,  direta  ou  indiretamente  a  ele,  quando  então  também  será  elencado  o 

121 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 128.
122 Ibidem, p. 128.
123 Ibidem, p. 129-130.
124 Ibidem, p. 130-1.
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entendimento jurisprudencial acerca do assunto em questão.

3.1 A Constituição de 1988 e as normas infraconstitucionais

A Constituição Federal de 1988 é um marco jurídico do processo de democratização 

do  Brasil.  Foi  através  dela  que  se  consolidou  a  passagem  do  regime  ditatorial  militar, 

instaurado entre  1964 e  1985,  para  o  regime  de  Estado Democrático  de  Direito,  adotado 

conforme  o  artigo  1º  da  Carta  Magna de  1988.  Referido  regime  de  governo  encontra-se 

baseado em princípios,  direitos  e garantias  fundamentais,  previstos pela Carta,  sendo esta 

considerada uma das Constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito à matéria125.

Justamente através deste avanço constitucional efetivado no que se refere aos direitos 

fundamentais126, foram também instituídos diversos princípios, com o objetivo de servirem 

como regras basilares do sistema jurídico brasileiro, integrando-se a ele.

Cumpre  ressaltar  que  “o  ordenamento  jurídico  contém duas  espécies  de  normas: 

regras  e  princípios.  Os  princípios  são,  tanto  quanto  as  regras,  parte  desse  mesmo 

ordenamento”127. 

Dentre  os  princípios  constitucionais,  ou  seja,  aqueles  abarcados  na  Constituição 

Federal,   pode-se  citar  alguns  que  são  considerados  como  normas  principiológicas  de 

estrutura do Estado brasileiro: a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, os 

quais se encontram diretamente ligados à proteção e tutela individual de todas as pessoas 

naturais128. 

A soberania “constitui um atributo do próprio Estado, pois não existe sem soberania. 

Significa a supremacia do Estado brasileiro na ordem política interna e a independência na 

ordem política externa”129. 

A cidadania como fundamento do Estado brasileiro traz em si a ideia de um cidadão 

como “detentor do poder político soberano, expresso, inicialmente, no poder constituinte e, 

mais tarde, nos órgãos de soberania do Estado”, ou seja, é muito mais do que um simples 

“membro da sociedade política institucionalizada”130. 

125 PIOVESAN, op. cit., p. 49-53.
126 A Constituição Federal de 1988 foi apelidada de Constituição-cidadã por Ulisses Guimarães, Presidente do 

Congresso  Constituinte  (PENTEADO  FILHO,  Nestor  Sampaio.  Manual  de  direito  constitucional. 
Campinas: Milennium, 2002, p. 7).

127 PENTEADO FILHO, op. cit., p. 40.
128 Ibidem, p. 41-2.
129 PINTO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 8. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2008. (Coleção sinopses jurídicas; v. 17), p. 65.
130 LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante (Coord.). Direitos fundamentais e cidadania: um estudo sobre as 

condições  jurídico-constitucionais de implementação  dos direitos humanos no Brasil. Revista  Trabalho e 
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Consoante indica Anderson Orestes Cavalcante Lobato131:

A nova  cidadania  proposta  pela  Constituição  brasileira  de  1988 está 
pois,  diretamente  relacionada  às  possibilidades  reais  e  concretas  de 
realização dos  Direitos  Fundamentais. Tais  direitos  representam uma forte 
expectativa  da  população  em superar  as  desigualdades  econômicas  e  sociais. 
Essa  expectativa  seria,  em  boa  parte,  responsável  pela  crise  do  Estado 
constitucional,  que  se  encontra  compelido  a  assumir  um  papel  central  na 
condução de políticas públicas voltadas à regulamentação da política econômica 
e  à  promoção  de  programas  sociais  de  inclusão.  A  cidadania  seria,  então, 
percebida  como  um  processo  contínuo  de  satisfação  das  necessidades 
básicas de um povo [grifo nosso].

Construir  a cidadania visada pela Carta seria sobre tudo um processo de inclusão 

social, mediante políticas de garantia dos direitos fundamentais a todas as pessoas. 

A dignidade da pessoa humana, por sua vez, protege o valor da dignidade da pessoa 

humana. É entendida como o absoluto respeito aos seus direitos fundamentais, assegurando 

condições dignas de existência a todas as pessoas132. 

Há uma ligação entre os princípios que servem de base para o Estado de Direito 

brasileiro, na medida em que todos eles se voltam à proteção da sociedade como um todo, 

mas principalmente de cada membro que a constitui,  ou seja,  a pessoa individual,  pois  é 

justamente esta a sua razão de ser (do Estado).

Igualmente  restaram  previstos  em  meio  ao  texto  constitucional  diversos  outros 

princípios,  dentre  eles  o  princípio  da  isonomia e  da  aplicabilidade  imediata  das  normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais.

Localizado  no  art.  5º,  caput,  da  Constituição  Federal,  o  princípio  da  isonomia 

assegura  a  igualdade  de  todos  perante  o  ordenamento  jurídico,  sem  nenhum  tipo  de 

discriminação ou segregação, garantindo, pois, o alcance dos direitos legalmente previstos a 

todos.

O  princípio  previsto  no  art.  5º,  parágrafo  1º,  da  Constituição  assegura  a 

aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais  pelo Poderes Legislativo,  Executivo e 

Judiciário, independentemente de requisitos ou condições prévias133, demonstrando, mais uma 

vez, a preocupação em garantir uma efetiva proteção constitucional a esses direitos.

Ambiente, Caxias do Sul, RS, v. 1, n. 1/ 2002, p. 53-4.
131 Ibidem, p. 65-6.
132 PINTO, op. cit., p. 65.
133 PIOVESAN, op. cit., p. 58-59.
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Em relação ao nascituro, apesar de não haver indicação direta acerca da garantia dos 

direitos fundamentais ao nascituro, os mesmo devem ser assegurados de imediato em função 

do princípio da aplicabilidade imediata,  tendo em vista  a interpretação  de que os direitos 

assegurados na segunda parte do artigo 2º do Código Civil,  bem como os demais direitos 

expressamente relacionados a ele no decorrer do texto do mesmo diploma legal, não devem 

ser entendidos como um rol taxativo134.

Nesse  sentido,  pode-se  citar  José  Carlos  de  Almeida  Santos  e  Luís  de  Carvalho 

Cascaldi135: 

[…] muito embora o nascituro não tenha de fato personalidade jurídica, ele, 
ainda assim, mesmo não sendo sujeito de obrigações, é sujeito de direitos, 
vez que o próprio ordenamento jurídico oferece um sistema de proteção do 
nascituro. Como exemplo, podemos destacar o direito à vida (art. 5º CF) e a 
proibição ao aborto (art. 124, CP), o direito de receber doação (art. 542, CC), de 
ser contemplado em testamento (art. 1.798, CC), dentre outros [grifo nosso].

Torna-se inegável o reconhecimento da qualidade de sujeito de direitos do nascituro, 

através de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico e em meio aos princípios 

constitucionais ora analisados, sendo, portanto, indubitavelmente  também devida a  garantia 

do seu direito à vida, assim como todos os demais direitos personalíssimos, na medida em que 

intrínsecos a sua essência humana. 

Em  relação  ao  Código  Civil  de  2002,  apesar  de  não  ter  enfrentado  todos  os 

problemas atuais, e totalmente complexos, oriundos dos avanços tecnológicos no campo da 

medicina e da genética, como por exemplo a inseminação artificial, as denominadas “barrigas 

de aluguel”, ou a utilização de embriões para experiências científicas e terapêuticas136, trouxe 

como  uma  das  principais  inovações,  um  capítulo  próprio  destinado  aos  direitos  da 

personalidade, trazendo, assim, uma preocupação particular para com o indivíduo, em perfeita 

sintonia com o espírito da Constituição Cidadã de 1988137. 

Quanto à titularidade  dos  direitos  de  personalidade  previstos  na  Parte  Geral  do 

Código Civil, consoante Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho138:

134 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 128-9.
135 SANTOS;  CASCALDI, op. cit., p. 52.
136 MONTEIRO; FRANÇA PINTO, op. cit., p. 67.
137 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 181.
138 Ibidem, p. 188.
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Não há a menor dúvida de que o ser humano é o titular por excelência da 
tutela  dos direitos  da personalidade. Todavia,  vale  destacar que o instituto 
alcança  também  os  nascituros,  que,  embora  não  tenham  personalidade 
jurídica, têm seus direitos ressalvados, pela lei,  desde a concepção, o que 
inclui, obviamente, os direitos da personalidade [grifo nosso].

Muito  embora  não  haja  consenso  entre  a  doutrina  acerca  de  quais  os  direitos 

efetivamente ressalvados àquele ser já concebido mas que ainda não nasceu, os direitos de 

personalidade lhe são assegurados, conforme o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. PRELIMINAR morte. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO devida em sua integralidade. da 
impossibilidade  do  nascituro  figurar  como  vítima  de  acidente  de  trânsito. 
Havendo lide relacionada a direitos de personalidade, não tem o nascituro 
somente expectativa de direitos, sendo, no tocante aos mesmos, de forma 
efetiva, sujeito de direito. Todos os fatos relacionados à sua vida (direito de 
personalidade),  desde  o  momento  da  concepção,  geram  conseqüências 
jurídicas. No caso em tela, impedida a vida extra-uterina, fato incontroverso, 
legítima  a  pretensão  de  recebimento  da  indenização.  REVELIA.  O 
reconhecimento  da  intempestividade  da  contestação  não  abstrai  o  exame  da 
matéria posta nos autos, uma vez consabido que o efeito da revelia não induz 
procedência  do  pedido  e  nem  afasta  o  exame  de  circunstâncias  capazes  de 
qualificar os fatos fictamente comprovados. Mérito. Reconhecimento do pedido. 
Limitação  da  indenização  com  base  em  resolução  do  conselho  nacional  de 
seguros  privados  CNSP.  Inviabilidade.  Fixação  em  salários  mínimos. 
Possibilidade.  Correção monetária  pelo IGPM a partir  do acidente e juros de 
mora da citação.  REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70039657580, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Augusto Coelho 
Braga, Julgado em 24/02/2011)139 [grifo nosso].

Por ser sujeito de direitos, o nascituro deve ser considerado como pessoa e, mesmo 

se tratando de uma pessoa em desenvolvimento, já emanam de si os direitos da personalidade, 

ligados à existência da essência humana.

Conforme destaca Pussi140,

Os direitos de personalidade são entendidos como os direitos humanos de 
primeira grandeza, como o direito à vida, o direito à integridade física e genética 
(especificamente  ligados  ao  nascituro)  o  direito  à  integridade  moral,  etc.,  já 

139 RIO GRANDE DO SUL.  Tribunal  de Justiça.  Apelação  Cível  Nº  70039657580,  Sexta Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Augusto Coelho Braga, Julgado em 24/02/2011.

140 PUSSI, op. cit., p. 228-9.
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integrados ao ordenamento jurídico, ou seja, positivados.

Pelo  fato  de  estarem inerentes  ao  ser  e  não  se  condicionarem aos  requisitos  ou 

pressupostos para sua aquisição, não pode ser negada sua tutela ao nascituro, na medida em 

que este não é um simples expectador de direitos, mas um titular efetivo destes, não podendo, 

portanto,  ser  lesado  em  relação  aos  direitos  de  personalidade,  garantidos  pela  ordem 

jurídica141.

Nas palavras de Renan Lotufo142: 

[…]  são  eles  o  mínimo  imprescindível  para  que  haja  o  desenvolvimento 
digno do ser humano, sendo eles absolutos (porque devem ser respeitados por 
todos), extrapatrimoniais (pois não se reduzem a dimensionamento de interesses 
nem  avaliações  econômicas),  intransmissíveis  (porque  não  podem  ser 
transmitidos  a  terceiros,  sob  nenhuma  forma),  imprescritíveis  (porque  o 
exercício  do  direito  pode  dar-se  a  qualquer  momento),  indisponíveis  (muito 
além  de  intransmissibilidade  ou  inalienabilidade,  porque  o  titular  não  pode 
privar-se  de  seus  direitos),  vitalícios  (porque  integrado  à  vida  do  titular)  e 
necessários  (porque  não  se  admite  a  ausência  de  qualquer  um deles  para  o 
desenvolvimento da própria vida). 

Devido ao seu caráter  extremo de necessidade ao desenvolvimento digno da vida 

humana,  estão  também  previstas  suas  demais  características,  devendo,  pois,  ser 

obrigatoriamente observados em todas as circunstâncias e assegurados a todas as pessoas. 

Os direitos personalíssimos podem ser classificados de acordo com a proteção à: a) 

vida  e  integridade  física  (corpo  vivo,  cadáver,  voz);  b)  integridade  psíquica  e  criações 

intelectuais  (liberdade,  criações  intelectuais,  privacidade,  segredo);  c)  integridade  moral 

(honra, imagem, identidade pessoal)143. 

O  primeiro  deles,  portanto,  é  o  direito  à  vida,  com  previsão  correspondente  à 

inviolabilidade da vida privada da pessoa natural junto ao Código Civil em seu artigo 21, 

Capítulo II, Título I, da Parte Geral, referente aos direitos de personalidade e,  igualmente 

previsto no artigo 5º, caput e inciso X, da Carta Magna, sendo estendido a todos através do 

princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.  

141 Ibidem, p. 229.
142 LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232) volume 1. 2. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 49.
143 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 56.
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No entender de Maria Helena Diniz144:

O direito  à  vida,  por ser  essencial  ao ser  humano,  condiciona  os demais 
direitos.  A  Constituição  Federal  de  1988,  em seu  art.  5º,  caput,  assegura  a 
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  ou  seja,  a  integralidade  existencial, 
consequentemente, a  vida  é  um  bem  jurídico  tutelado  como  direito 
fundamental  básico  desde  a  concepção,  específico,  comprovado 
cientificamente, da formação da pessoa [grifo nosso].

A necessidade da observância do direito à vida é impositiva, eis que se trata do mais 

importante de todos os direitos de personalidade, devendo ser respeitado desde a concepção, 

estendendo-se, portanto, também ao nascituro, na medida em que é essencial ao ser humano 

desde o início de sua existência.  É através dele que os demais direitos possuem validade, 

sendo requisito crucial para a garantia de todas as demais garantias asseguradas em lei.

Igualmente,  consoante  referem  Gagliano  e  Pamplona  Filho:  “a  ordem  jurídica 

assegura o direito à vida de todo e qualquer ser humano, antes mesmo de seu nascimento, 

punindo o aborto e protegendo os direitos do nascituro”145.

No momento em que o ordenamento jurídico torna ilegal a prática do aborto, está 

protegendo a vida daquele ser já concebido mas que está por nascer. Nesse sentido, coloca a 

salvo o direito personalíssimo à vida do nascituro, o qual, segundo a norma civil citada146, é 

integralmente inviolável e oponível a todas as demais pessoas.

O aborto, por sua vez, é o principal meio de atentado contra a vida do feto,  elencado 

dentre os crimes cometidos contra a pessoa, conforme os artigos 124 a 127 do Código Penal 

brasileiro,  sendo  conceituado  pela  doutrina  como  a  “interrupção  criminosa  da  vida  em 

formação”, ou ainda, a “ação destrutiva do produto da concepção humana”147.

Existem,  entretanto,  duas hipóteses de exclusão da ilicitude nos crimes de aborto 

previstas  no  artigo  128,  incisos  I  e  II,  do Código Penal,  quais  sejam:  o  chamado  aborto 

terapêutico ou necessário (realizado pelo médico quando não houver outra forma para salvar a 

vida da mãe)  e o aborto sentimental,  humanitário  ou ético (aquele  realizado pelo médico 

quando a gravidez for fruto do crime de estupro)148.

A  amplitude  do  crime  de  abortamento  vai  muito  além  do  previsto,  alcançando, 

144 DINIZ, 2003, op. cit., p. 20.
145 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 196-7.
146 Art. 21 do Código Civil de 2002.
147 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 197.
148 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 

sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 120-
2.
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inclusive, a eliminação de alguns dos embriões manipulados através da fertilização in vitro, na 

medida em que, não se pode negar a tutela do embrião fecundado fora do útero materno pelo 

simples fato de não existir definição na lei penal acerca do que deve ser considerado aborto. 

Até  porque,  “a  lei  tutela  a  vida  desde  a  sua  formação,  e  o  fato  de  o  desenvolvimento 

embrionário ocorrer em laboratório não é justificativa para negar a aplicação da lei penal. 

Afinal, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito”149.

Certamente,  a  ausência  de  disposição  expressa  acerca  das  limitações  dos  termos 

jurídicos  é  um  dos  maiores  problemas  enfrentados  no  âmbito  jurídico,  eis  que  abre 

possibilidades  para  muitos  entendimentos,  sendo  a  maioria  deles  divergentes  entre  si, 

causando, assim, a insegurança experimentada nos tribunais e o sentimento de se estar longe 

de alcançar a verdadeira justiça.

Voltando para  a  análise  dos  demais  direitos  de personalidade,  tem-se o direito  à 

integridade física, que ligado ao direito à vida, trata da “higidez do ser humano no sentido 

mais amplo da expressão, mantendo-se, portanto, a incolumidade corpórea e intelectual”150. 

A amplitude deste direito é enorme, alcançando o direito ao corpo vivo e ao cadáver, 

sendo as duas formas tuteladas pelo Código Civil em seus artigos 13 e 14 respectivamente, 

bem como o direito à voz, previsto no inciso XXVIII, a, do artigo 5º da Constituição Federal. 

Quanto ao primeiro, além de garantir a vida saudável do ser humano, sendo oponível 

aos demais, também impede a prática da autolesão, eis que se trata de um direito inalienável 

por parte de seu titular e, em relação ao segundo, muito embora a personalidade jurídica tenha 

fim com a morte da pessoa natural, com base no princípio da dignidade humana, tem-se que 

seus restos mortais também devem ser preservados, na medida em que lhe representam post  

mortem151.

O direito  à  voz é entendido  como direito  da personalidade,  englobado dentro do 

direito da integridade física, na medida em que se trata de um importante componente físico 

de  identificação  individual  do  ser  humano,  ganhando,  pois,  independência  em  relação  à 

imagem, principalmente em se tratando de direitos autorais de profissionais como radialistas 

ou artistas na dublagem de filmes ou, ainda, na interpretação de canções152. 

Por outro lado, dentro da classificação da garantia à integridade física, levam-se em 

conta  os  elementos  intrínsecos  do  indivíduo,  como  decorrentes  de  sua  inteligência  ou 

sentimento,  sendo  eles  considerados  como  direitos  psíquicos.  Dentre  os  quais  consta  a 

149 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 199.
150 Ibidem, p. 201.
151 Ibidem, p. 202-3.
152 Ibidem, p. 210.
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liberdade propriamente dita (artigo 5º, VI, VII,  XIII,  XV, XVIII,  Constituição Federal),  a 

liberdade  de  pensamento  (artigo  5º,  IV,  Constituição  Federal),  privacidade  (artigo  5º,  X, 

Constituição  Federal),  e  o  segredo  pessoal,  profissional  e  doméstico  (artigo  5º,  XI,  XII, 

Constituição Federal e artigos 153 e 154, Código Penal)153. 

Quanto aos direitos da personalidade que objetivam tutelar a esfera moral da pessoa, 

ou  seja,  os  referentes  à  integridade  moral,  decorrem  o  direito  à  honra  (artigo  5º,  X, 

Constituição Federal), à imagem (artigo 5º, X, Constituição Federal), e à identidade (artigos 

16 a 19, Código Civil)154. 

Consoante afirmam José Carlos Van Cleef de Almeida Santos e Luís de Carvalho 

Cascaldi155:

Os direitos de personalidade distribuem-se em duas categorias: os adquiridos 
(ou derivados) e os inatos. Os primeiros são aqueles obtidos ao longo da vida e 
que  existem  em  função  e  na  extensão  de  disposição  normativa,  ou  seja, 
conforme a  lei  estabelece  (p.  ex.  o  direito  ao voto – somente os brasileiros 
maiores de dezesseis anos podem exercê-lo; estrangeiros e presos não podem 
votar).  Em  oposição  aos  adquiridos,  os  inatos  nascem  com  o  indivíduo  e 
decorrem  da  sua  própria  existência.  Encontram-se  em  patamar  acima  das 
disposições legislativas, transcendendo os limites do ordenamento jurídico. 

Diante da existência das duas categorias de direitos de personalidade, sendo que uma 

delas  estaria  acima  de qualquer  disposição ou requisito  legal,  portanto,  inata  a  existência 

humana,  bem como diante  dos princípios  constitucionais  estudados, certamente é possível 

afirmar que estes se estendem a todos os seres humanos.

3.1.1 Os direitos taxativamente previstos no Código Civil de 2002

Livres de contrariedades são os direitos expressamente garantidos ao nascituro pelo 

Código Civil brasileiro, sendo que a maioria deles encontram-se previsto no referido diploma 

legal.

O primeiro deles é o direito de receber doações, assegurada através do artigo 542, 

Código Civil,  desde que a mesma seja aceita pelo seu representante legal. Dessa forma, o 

nascituro poderá receber doações, contudo, se nascer morto, embora aceita, a doação caducará 

153 Ibidem, p. 211.
154 Ibidem, p. 219-2.
155 SANTOS; CASCALDI, op. cit., p. 56.
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e, se tiver um instante de vida sequer, receberá o benefício, o qual será transmitido aos seus 

sucessores156.

A doação é um considerada como um negócio jurídico157 através do qual certa pessoa 

transfere, por ato de liberalidade, bens ou vantagens de seu patrimônio para outrem e, possui 

como requisitos  essenciais:  o  animus donandi,  ou  seja,  a  vontade  do doador  em doar;  o 

enriquecimento do donatário através da transmissão de bens ou vantagens; e a aceitação do 

donatário, sendo que, sem a aceitação do ato de liberalidade, a doação não se aperfeiçoará158. 

Esse  é  o  motivo  pelo  qual  se  faz  necessária  a  aceitação  da  doação  realizada  ao 

nascituro por meio de seu representante legal, para fins de tornar válido o negócio jurídico.

Outro direito que lhe é previsto é o direito à filiação. O artigo 1.597 do Código Civil 

elenca as hipóteses de presunção dos filhos concebidos na constância do casamento. Assim, 

para que haja  a  presunção da paternidade,  a  lei  determina  período no qual  ela  começa e 

termina, estabelecendo que devem ser considerados como concebidos durante o casamento: 

a) os filhos nascidos cento e oitenta dias depois de estabelecida a convivência 
conjugal; b) os filhos nascidos dentro de trezentos dias após a dissolução da 
sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação, porque 
a gestação não vai  além desse  prazo;  c)  os  filhos  havidos  por  fecundação 
artificial  homóloga,  mesmo que  falecido  o  marido  de  sua  mãe;  d)  os  filhos 
havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentes, decorrentes 
de concepção artificial homóloga, isto é, advindos dos componentes genéticos 
do  marido  e  da  mulher  e  preservados,  por  congelamento,  numa  clínica  de 
reprodução assistida; e) os filhos havidos de inseminação artificial heteróloga, 
desde que tenha havido prévia autorização do marido159 [grifo nosso].

Essa  disposição  é  favorável  ao  nascituro,  na  medida  em  que  assegura  seu 

reconhecimento de filiação,  mesmo após o rompimento do vínculo matrimonial  entre seus 

genitores, sendo que os prazos previstos lhe garantem este direito de presunção de filiação. 

André Franco Montoro e Anacleto de Oliveira Faria160 esclarecem que:

Desse fato de ordem fisiológica que determinou a geração de um novo ser, 

156 DINIZ, 2009, op. cit., p. 432.
157 A doação, diferentemente do que ocorre no testamento, é ato inter vivos, inexistindo doação após a morte. 

Portanto, decorre de contrato. O contrato de doação é unilateral, gratuito e formal. (SANTOS; CASCALDI, 
op. cit., p. 240).

158 SANTOS; CASCALDI, op. cit., p. 240-1.
159  DINIZ, 2009, op. cit., p. 1125-6.
160 MONTORO; FARIA, op. cit., p. 37.
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surge também o elo jurídico que permanecerá por toda a vida unindo os pais ao 
filho. Em relação ao que acabamos de afirmar, duas considerações se impõem: 
1- O nascituro deve ser considerado como filho desde o momento da concepção. 
2-  Como  consequência,  deve  ter  o  nascituro  todos  os  direitos  normalmente 
concedidos aos filhos. 

Partindo do mesmo entendimento de que os filhos devem ser considerados como tal 

desde sua concepção, não há motivos para que haja discriminação entre o nascituro e o filho 

já nascido, devendo ser reconhecidos os mesmos direitos normalmente reconhecidos a todos 

os filhos.

Nos termos do artigo 1596,  caput, do Código Civil fica consagrado o princípio da 

igualdade  jurídica  de todos  os  filhos,  havidos  ou não  da  relação  de casamento.  Referido 

princípio impede quaisquer distinções entre filho matrimonial, não matrimonial ou adotivo, 

sendo que, todos esses possuem direitos iguais em relação ao poder familiar, ao direito de 

receber alimentos, ao nome e ao direito de sucessão161.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO  ESTÁVEL.  PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECURSO REJEITADA. A ausência de juntada da peça inaugural da ação de 
dissolução de união estável não configura, no caso em comento, deficiência na 
formação  do  instrumento  capaz  de  ensejar  o  não  conhecimento  do  recurso. 
Documentação suprida por outros elementos probatórios acostados. MÉRITO. 
ALIMENTOS  PROVISÓRIOS.  CABIMENTO,  NO  CASO  CONCRETO. 
Estando  comprovada  a  gravidez  da  demandante,  impõe-se  a  fixação  de 
alimentos em prol do nascituro, bem como ao outro filho do casal, de tenra 
idade, cujas necessidades igualmente são presumidas, e atento a alegação de 
desemprego e dificuldade de ingresso da demandante no mercado de trabalho, 
em  face  do  estágio  avançado  da  gestação.  Mostram-se,  pois,  devidos  os 
alimentos, independentemente da comprovação ou não da existência de união 
estável entre o casal, havendo, de toda sorte, fortes indícios nos autos acerca da 
intenção formadora de família, o que confere verossimilhança às alegações da 
requerente. Verba alimentar estabelecida, por ora, em quatro salários mínimos. 
Preliminar  rejeitada  e  recurso  provido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70017956301,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 28/02/2007)162 [grifo nosso].

Conforme a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, resta 

evidente a igualdade de tratamento dispensada entre o nascituro e os demais filhos, devendo 

ser  assegurado  todos  os  direitos  que  lhe  cabem,  principalmente  referente  a  prestação 

161 Ibidem, p. 1125.
162 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento Nº 70017956301, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 28/02/2007.
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alimentícia, sempre quando houver indícios de paternidade.

O  artigo 1.609 dispõe que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 

irrevogável e, em seu parágrafo único afirma que o reconhecimento pode, inclusive, preceder 

o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes163.  

Relacionado a este ponto, impende destacar as disposições da Lei n. 8.560 de 29 de 

dezembro de 1992, segundo as quais, é possível haver o reconhecimento dos filhos havidos 

fora   do  casamento  por  meio  de  outro  mecanismo,  de  caráter  compulsório,  qual  seja  o 

reconhecimento da  paternidade através de ação judicial164. 

É possível,  portanto,  a declaração de filiação realizada  mediante  reconhecimento, 

voluntário ou compulsório, antes mesmo do nascimento do filho, para atender a certas razões 

de ordem pessoal, privilegiando, assim, novamente o direito ao nascituro de ser reconhecido 

como filho antes de nascer.

Em relação a representação do nascituro, bem como a proteção de seus interesses, 

estas devem ser feitas diretamente por seus pais, em decorrência do poder familiar165 e, na 

falta  ou  impedimento  de  um  deles,  deverá  ser  exercido  pelo  outro  com  exclusividade, 

consoante os artigos 1.630 e 1.631, Código Civil.

Tal disposição, conforme salienta Alexandre Marlon da Silva Alberton166, deve ser 

interpretada à luz do artigo 5º, caput, da Constituição de 1988, o qual consagra o princípio da 

igualdade das pessoas perante a lei, não havendo, pois, prevalência da representação do pai 

sobre a mãe em relação ao nascituro. 

Obviamente  que,  o  nascituro,  pelo  fato  de  ainda  não  ter  nascido,  não  possui 

capacidade processual, havendo a necessidade de representação judicial do mesmo, para as 

práticas que se fizerem necessárias no mundo dos fatos167. 

O artigo  1.779,  Código Civil, prevê que,  será  nomeado judicialmente  curador  ao 

nascituro,  quando  não  houver  possibilidade  da  representação  legal  ser  exercida  por  seus 

genitores, quando falecido seu pai, e sua mãe, estando grávida, não possuir o poder familiar. 

163 Ibidem, p. 1138.
164 A Lei  n.  8.560/92,  prevê  em seu  Art.  1°:  O reconhecimento  dos  filhos  havidos  fora  do  casamento  é 

irrevogável e será feito: I - no registro de nascimento; II - por escritura pública ou escrito particular, a ser 
arquivado em cartório; III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;  IV - por manifestação 
expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato 
que o contém. 

165 O poder familiar, para Maria Helena Diniz, consiste num conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa 
e bens do filho menor não emancipado, exercido em igualdade de condições por ambos os pais, para que 
possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção 
dos filhos. (DINIZ, 2009, op. cit., p. 1155).

166 ALBERTON, Alexandre Marlon da Silva.  O direito do nascituro a alimentos.  Rio de Janeiro:  AIDE, 
2001, p. 108.

167 Ibidem, p. 107.
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Consoante o parágrafo único do mencionado artigo, caso a genitora esteja declarada interdita, 

o seu curador será também o do nascituro. 

Em relação a este ponto assevera Alexandre Alberton168 o seguinte:

A nomeação do curador ao ventre ao nascituro mostra-se com uma dupla 
finalidade, quais sejam: ao mesmo tempo que de um lado serve para defender os 
interesses do nascituro, protegendo seu patrimônio, de outro lado é encarregado 
de  tomar  as  medidas  necessárias  para  impedir  a  prática  de  atos  contra  o 
concebido. 

A presente disposição se faz necessária devido ao fato de que, para resguardar os 

interesses  e  direitos  assegurados  ao  nascituro  a  partir  da  fecundação,  seja  nomeado 

judicialmente um curador, para os casos em que a mulher grávida, quando viúva, ou seja, 

quando for a única pessoa detentora do poder familiar, não possuir condições de exercê-lo. 169

Quanto  à  legitimação  hereditária  do  nascituro,  tem-se  que,  conforme  os  artigos 

1.798, 1.799, inciso I, e 1.800, parágrafo 3º, do Código Civil, ficam legitimadas a suceder as 

pessoas nascidas ou já concebidas no momento de abertura da sucessão. 

Referente a este direito sucessório, assim leciona Maria Helena Diniz170:

O já concebido no momento da abertura da sucessão e chamado a suceder 
adquire desde logo o domínio e a posse da herança, como se já fosse nascido, 
porém,  em  estado  potencial,  como  lhe  falta  personalidade  jurídica  material, 
nomeia-se-lhe um curador ao ventre. Se nascer morto, será tido como se nunca 
tivesse  existido,  logo,  a  sucessão  será  ineficaz.  Se  nascer  com  vida,  terá 
capacidade ou legitimação para suceder.

Portanto, impende destacar a existência de um estado de pendência da transmissão 

hereditária, sendo que o representante legal do nascituro recolhe desde já a parte que lhe cabe, 

contudo a transmissão propriamente dita fica sob a condição resolutiva do nascimento com 

vida, na medida em que somente através deste passa a possuir personalidade jurídica material.

168 Ibidem, p. 109.
169 DINIZ, 2009, op. cit., p. 1258.
170 Ibidem, p. 1273.
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3.2 Os tratados de Direito Internacional

Os tratados  firmados  entre  duas  ou mais  pessoas  internacionais171,  ou seja,  entre 

Estados  ou  organizações  internacionais,  são  fontes  do  Direito  Internacional  Público, 

juntamente com os costumes, os princípios gerais de direito, a jurisprudência, a doutrina e a 

equidade, conforme estipulado pela Corte Permanente de Justiça Internacional, instalada em 

1920 na Holanda, sendo fruto dos pactos celebrados após a Primeira Guerra Mundial172. 

Conforme leciona Pedro Dallari173:

No rol  das  fontes do Direito  Internacional  Público,  é  indiscutível  a  atual 
primazia do tratado, em substituição à prevalência do costume, que se constatava 
até  meados  do  século  XX  […].  A  Convenção  de  Viena  sobre  Direitos  dos 
Tratados, de 1969, cuja existência por si só é reflexo desse fato, cuida de realçá-
lo  no  respectivo  preâmbulo,  no  qual  se  assinala  preliminarmente  “  o  papel 
fundamental dos tratados na história das relações internacionais” e se reconhece 
“a  importância  cada  vez  maior  dos  tratados  como  fonte  do  direito 
internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as 
nações, quaisquer que sejam seus regimes constitucionais e sociais” [grifo 
nosso].

Forte  é  a  importância dos  tratados  internacionais  dentro  da  política  internacional 

entre os países. Todavia, também possui grande peso dentro do direito interno, na medida em 

que, ao se tornar signatário de um tratado o país se compromete perante os demais, no sentido 

de observar todas as disposições contidas nele e, sendo recepcionado pelo direito interno, 

passa a ter eficácia legal dentro do ordenamento jurídico.

No âmbito internacional, havendo, pois, a capacidade das partes, a habilitação dos 

agentes,  o  consentimento  mútuo  e  sendo  o  objeto  do  tratado  lícito  e  possível,  este  será 

considerado válido e oponível contra seus signatários174. 

Após  as  atrocidades  vivenciadas  com  a  Segunda  Guerra  Mundial  e,  diante  da 

possível eminência de maiores atentados como os direitos humanos, foi criada a Organização 

das Nações Unidas (ONU), com a “função de monitorar os Estados nacionais, independentes 

e soberanos, quanto ao respeito aos direitos humanos na busca de uma paz mundial”175.  A 

171 Sujeito  de  Direito  Internacional  Público  é  toda  entidade  jurídica  que  goza  de  direitos  e  deveres 
internacionais  e  que  possua  capacidade  de  exercê-los.  (ACCIOLY,  Hildebrando.  Manual  de  direito 
internacional público. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 64)

172  DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 13.
173 Ibidem, p. 13.
174 ACCIOLY, op. cit., p. 25.
175 LOBATO, op. cit., p. 58-9.
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ONU possui atualmente cento e noventa e dois países-membros, dentre os quais cinquenta e 

um são membros fundadores e, entre eles, encontra-se o Brasil176.

Os direitos do homem passaram a ser os maiores preceitos protegidos pelo direito 

internacional. A Carta das Nações Unidas traz em seu Preâmbulo:

Nós, os Povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações futuras 
do  flagelo  da  guerra,  que  por  duas  vezes,  no  espaço  de  nossa  vida,  trouxe 
sofrimentos  indizíveis  à  humanidade,  e  a  reafirmar  a  fé  nos  direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade 
dos  direitos  dos  homens  e  das  mulheres,  assim como das  nações  grandes  e 
pequenas177. 

Em meio  a  este  contexto  de  profundo sofrimento  experimentado  em função  das 

guerras  mundiais,  as  nações  foram  se  unindo,  com  o  objetivo  de  solucionar  os  futuros 

impasses por meio da diplomacia, mas, acima de tudo, na tentativa de resguardar os direitos 

humanos de todas as pessoas, em busca da verdadeira paz internacional.

Vale destacar que os Estados integrantes da ONU deveriam aderir à Declaração dos 

Direitos Humanos, estando, portanto, comprometidos a garantir sua implementação na ordem 

jurídica nacional178. 

Primeiramente, cabe analisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada 

pela Resolução 217-A III da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 

1948, que,  muito embora não seja considerada um tratado ou acordo que cria  obrigações 

legais, sendo que seu conteúdo apenas possui força declaratória, seus princípios passaram a 

possuir status de direito internacional costumeiro179. 

A  Declaração  de  1948  “procura  recuperar  os  ideais  da  Revolução  Francesa, 

reconhecendo a existência de direitos inatos, universais, expressando já no seu preâmbulo, um 

ideal comum de buscar, gradual e progressivamente, o seu reconhecimento e efetividade, por 

meio do ensino e da educação”180. 

Em seu artigo II dispõe a Declaração que: 

176 Disponível em <http://onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/> Acesso em 23 maio 2011.
177 ACCIOLY, op. cit., p. 332.
178 LOBATO, op. cit., p. 59.
179 ACCIOLY, op. cit., p. 334-5.
180  LOBATO, op. cit., p. 59. 

http://onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
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Art.  II.  Toda  pessoa  tem  capacidade  para  gozar  os  direitos  e  as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional  ou  social,  riqueza,  nascimento,  ou  qualquer  outra  condição 
[grifo nosso].

Complementando em seu artigo III que: “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal”. 

Conforme  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  toda  pessoa  tem 

capacidade  de  direitos,  a  qual  deve  ser  observada  sem  discriminações,  bem  como  sem 

nenhuma imposição de condições, inclusive, a do nascimento, abrangendo, portanto, o feto 

desde o início de sua vida.

Devido a ausência de força jurídica, sendo apenas uma recomendação às nações que 

fazem parte da nova comunidade mundial, a Declaração de 1948 fica dependente da criação 

de  outros  textos  internacionais  que  possam  fornecer  maior  eficácia  às  previsões  nela 

contidas181.  

A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 1958, da qual o Brasil é 

signatário,  prevê  que:  "a  criança,  em virtude  de  sua  falta  de  maturidade  física  e  mental, 

necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto 

após seu nascimento"182.

Notória, portanto, é a preocupação existente em relação à garantia de uma proteção 

legal a pessoa antes mesmo de seu nascimento, na esfera mundial.

Somente em dezembro de 1966 foram adotados dois pactos internacionais de direitos 

humanos que desenvolveriam o conteúdo da Declaração Universal de 1948, quais sejam o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, os quais foram ratificados pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 226 de 12 

de dezembro de 1991 e promulgados pelo Decreto n. 592 de 06 de dezembro de 1992183. 

Junto ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Resolução 

n. 2.200-A XXI da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, foi 

criado  um  Comitê  de  Direitos  Humanos  da  ONU  com  competência  para  conhecer  das 

denúncias  acerca  da  violação  aos  direitos  reconhecidos  pelo  pacto,  efetivados  por  seus 

signatários.  Entretanto,  referido  comitê  não  recebeu  poderes  de  condenação  para  tais 

181 Ibidem, p. 59.
182 BRASIL,  Ministério da Justiça.  Direitos humanos no cotidiano: manual. 2 ed. Brasília: Ministério da 

Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 2001, p. 32-3.
183 LOBATO, op. cit., p. 59-60.
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violações184. 

Referente ao seu conteúdo, seu artigo 6º, inciso III, dispõe o seguinte sobre a vida: 

“O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei, e 

ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”185.

Referido tratado confirma a obrigatoriedade de que seja reconhecido o direito à vida 

de todos os seres humanos, desde o início de sua existência, como característica inerente a sua 

natureza humana, sem nenhum tipo de condição para tanto.

Foram surgindo diversos outros tratados  firmados no âmbito  internacional  com o 

objetivo  de resguardar  os  direitos  humanos,  dos  quais  o  Brasil  é  signatário.  Dentre  eles, 

impende referir a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto 

São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil em 22 de novembro de 1969 e aprovado pelo 

Congresso Nacional do Brasil em 26 de maio de 1992, através do Decreto Legislativo nº 27186, 

tendo o governo brasileiro determinado sua integral observância, por meio do Decreto nº 678 

de 06 de novembro de 1992187.

Em  relação  ao  conteúdo  do  referido  tratado,  cumpre  salientar  as  seguintes 

disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, in verbs: 

Art. 1º. n. 2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
[...]
Art.  3º.  Toda pessoa tem direito  ao reconhecimento de sua personalidade 

jurídica. 
Art.  4º, n. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 

direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

[…].

Referente à abrangência do termo pessoa, em seu artigo 1º, a referida Convenção 

deixa claro que deve ser alcançado todo ser humano. Assim, não importa em qual grau de 

desenvolvimento o ser humano se encontre, se embrião, feto, recém-nascido, criança, jovem, 

adulto ou idoso, sendo da espécie humana, deverá ser também considerado uma pessoa.

O Pacto dá continuidade a seu raciocínio no artigo 3º, explicitando que toda a pessoa 

184 Ibidem, p. 59-60.
185 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 57.
186 Decreto Legislativo nº 27 de 1992. Aprova o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

São José) celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da Conferência 
especializada  Interamericana  sobre  Direitos  Humanos.   Disponível  em:  <http://www6.senado.gov.br/ 
legislacao/ListaPublicacoes.action?id=136444> Acesso em: 01 nov. 2010.

187 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm> Acesso em: 01 nov. 2010.  
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tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Tal dispositivo deixa clara a 

intenção de se eliminar todos os preconceitos e discriminações contra qualquer segregação 

humana, como é o caso do nascituro, do qual não se pode negar sua qualidade humana, e, 

portanto, como pessoa, consoante já referido.

Ademais, em seu artigo 4º está novamente disposta a necessidade de que a vida de 

todos seres humanos seja respeitada, sendo, assim, prevista também sua inviolabilidade.

Vale ressaltar a lição de Jaques de Camargo Penteado188:

Em boa hora se vem invocando nos Pretórios o Pacto de São José de Costa 
Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que se fez direito interno 
brasileiro, e que, pois, já não se configura, entre nós, simples meta ou ideal de 
lege ferenda. É mesmo reclamável seu cumprimento integral, porque essa 
Convenção foi  acolhida  sem reservas  pelo  Estado brasileiro.  Parece  que 
ainda não se compreendeu inteiramente o vultoso significado da adoção do 
Pacto  entre  nós:  bastaria  lembrar,  a  propósito,  pela  vistosidade de  suas 
conseqüências,  que  seu  art.  2º  modificou  até  mesmo  conceito  de  pessoa 
versado no art. 4º do Código Civil189, já que, atualmente, pessoa, para o direito 
posto brasileiro, é todo ser humano, sem distinção de sua vida extra ou intra-
uterina.  Projetos,  pois,  destinados a viabilizar a prática de aborto direto ou a 
excluir  antijuridicidade  para  a  prática  de  certos  abortamentos  voluntários 
conflitam com a referida Convenção (Habeas Corpus n.º 323.998/6, Tacrim-SP, 
11ª Câm., v. un., Rel. Ricardo Dip, j.29.6.1998) [grifo nosso].

Levando-se em consideração as disposições previstas no Pacto de São José da Costa 

Rica, bem como sua força normativa dentro do direito interno, seria possível afirmar que o 

conceito de pessoa e de personalidade jurídica,  expressos no artigo 2º do Código Civil de 

2002, deveriam ser revistos. Ademais, por sua vez, o aborto já é considerado como crime 

cometido contra a pessoa, ou seja, contra o nascituro - uma pessoa por nascer - mas nem por 

isso “menos pessoa” do que aquela já nascida190. 

O entendimento expresso por Penteado deve ser utilizado na defesa do cumprimento 

integral  de  todos  os  tratados  de  direito  internacionais  referentes  a  direitos  humanos 

fundamentais firmados e internalizados pelo Brasil, como forma de fazer valer o conteúdo 

acordado, garantindo, assim, sua aplicabilidade.

Até porque, conforme destaca Anderson Lobato191:

188 PENTEADO,  apud  CRUZ,  Luis  Carlos  Lodi  da.  Aborto  na  rede  hospitalar  pública.  O  Estado 
financiando o crime.  Anápolis,  2007. Disponível  em: <http://www.providaanapolis.org.br/monograf.pdf> 
Acesso em 01 nov. 2010.

189 Art. 4º do Código Civil de 1916, com igual referência no Art. 2º do Còdigo Civil de 2002. 
190 CRUZ, op. cit., p. 28.
191 LOBATO, op. cit., p. 55.
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A afirmação histórica dos Direitos Humanos acompanha um longo processo 
civilizatório do ocidente, iniciado pela compreensão do homem como pessoa, na 
cultura grego-romana, passando pela resistência dos barões ao poder absoluto 
dos monarcas da Idade Média, enfrentando o ingresso na Idade Moderna com o 
Estado constitucional de direito, quando conquista um espaço de expansão, de 
reconhecimento jurídico e constitucional,  com vistas a obter  uma garantia de 
respeito e realização. 

Esse,  portanto,  é  o  maior  motivo  para  que  seja  efetivamente  respeitado  o 

cumprimento integral  dos direitos humanos consagrados como tanto na esfera mundial,  os 

quais receberam força positiva primeiramente através das Declarações de Direitos Humanos e 

em seguida através da constitucionalização dos direitos fundamentais, na medida em que são 

frutos de um processo árduo e longo de conquistas alcançadas na história do homem, não 

podendo simplesmente ser objeto de sujeição ao interesse de alguns.

3.2.1 Incorporação dos tratados internacionais de Direitos Humanos no Direito interno 

brasileiro 

Existe no Brasil um sistema dualista temperado192, sendo que, de acordo com esse 

sistema, direito nacional e direito internacional são duas ordens jurídicas distintas e, portanto, 

existe  um duplo  procedimento  para  que  o  tratado  seja  considerado  totalmente  válido:  o 

engajamento internacional e o engajamento nacional. No primeiro o Estado se compromete 

perante os demais Estados que são partes dos tratados e, no segundo, é efetivada a edição de 

uma lei interna, a partir da qual o tratado passa a ter caráter nacional obrigatório193. 

Somente após a edição da norma interna é que o tratado passa a ser exigível  no 

âmbito nacional, passando a possuir valor normativo que irá depender de sua natureza, como 

tratado e da forma de aprovação pelo Congresso Nacional194. 

Depois de ratificado (quando o país compromete-se perante os demais Estados) e 

internalizado (com a promulgação do Decreto Executivo),  os tratados passam a integrar o 

direito interno, possuindo, em geral,  força de norma infraconstitucional195. 

Quando se trata da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no 

192 É chamado de sistema dualista temperado porque a regra comporta exceções.
193 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 65.
194 Ibidem, p. 65.
195 Ibidem, p. 67.
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ordenamento interno, tem-se um tratamento especial devido a relevância da matéria. Apesar 

de não haver  consenso mundial,  a  interpretação mais  utilizada por muitos  países é a que 

concede  status constitucional  aos  mencionados  tratados,  através  da  recepção  automática, 

independentemente do quorum de aprovação196.

No Brasil, a alteração do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, realizada pela 

Emenda  Constitucional  nº  45/2004,  através  da  inserção  do  parágrafo  terceiro  no  referido 

artigo,  atribuiu tratamento especial aos tratados internacionais de direitos humanos, dando a 

eles status de norma constitucional, desde que aprovados pelo mesmo procedimento adotado 

para as emendas constitucionais197:

Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes as emendas 
constitucionais.

Para que um tratado internacional tivesse força constitucional  deveria passar pelo 

procedimento  especial  dedicado  às  emendas  constitucionais.  Contudo,  mesmo  após  a 

implementação da disposição expressa no parágrafo acima,  existem ainda quatro linhas de 

pensamentos diversos na doutrina e jurisprudência, acerca da matéria. São elas:

i) a corrente que reconhece natureza supranacional dos tratados internacionais de 
direitos humanos;
ii)  a  corrente  que  reconhece  natureza  constitucional  dos  documentos 
internacionais de direitos humanos;
iii) a  corrente que afirma que as convenções internacionais têm natureza de lei 
ordinária;
iv) a corrente que estabelece que os tratados de direitos humanos têm caráter 
supralegal198. 

A primeira teoria é defendida pelo professor Celso Albuquerque de Mello, segundo o 

qual nem mesmo as emendas constitucionais poderiam suprimir as disposições contidas nos 

196 GUERRA,  Sidney;  EMERIQUE,  Lílian  Balmant;  PEIXOTO,  Érica  de  Souza  Pessanha.  Notas 
Introdutórias sobre a questão da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. Brasília, 
DF: Ministério da Justiça, 2009, p. 37 (Série Pensando o direito ; 4/2009). 

197 BATISTA,  Vanessa Oliveira;  RODRIGUES, Luciana  Boiteux de Figueiredo;  PIRES,  Thula Rafaela  de 
Oliveira. A interação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos 
no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 2009, p. 19 (Série Pensando o direito ; 5/2009). 

198 GUERRA; EMERIQUE; PEIXOTO, op. cit., p. 14.
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tratados internacionais que versam sobre direitos internacionais199. Nesse sentido, as normas 

internas de um país não poderiam ser utilizadas  como justificativa ao descumprimento do 

acordado no direito internacional,  nem mesmo as de maior  hierarquia,  como as de cunho 

constitucional.

A segunda corrente é defendida por um grande número de seguidores na doutrina e 

na jurisprudência brasileira, tendo como marco fundamental para sua aceitação as lições de 

Antônio Augusto Cançado Trindade.  Para esta teoria  os tratados  de direitos  humanos dos 

quais o Brasil faz parte, passam a ser incorporados ao ordenamento interno através do previsto 

nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Constituição Federal, conferindo-lhes, assim, natureza 

de norma constitucional200.

Em  virtude  do  princípio  da  aplicabilidade  imediata  das  normas  definidoras  de 

direitos e garantias fundamentais (artigo  5º, parágrafo 1º, Constituição Federal), bem como 

pela disposição expressa no sentido de que os direitos e garantias previstos na Constituição de 

1988 não  excluem outros  decorrentes  de  tratados  internacionais  (artigo   5º,  parágrafo  2º, 

Constituição Federal),  se origina o entendimento de que os direitos humanos acordados e 

internalizados  nacionalmente  não  se  vinculam a  requisitos  legais,  como a  necessidade  de 

quorum mínimo, mas devem ser aplicados de forma imediata e com força constitucional, pois 

são assim recepcionados pela Carta Magna.

Por  sua vez,  a  terceira  corrente  foi  adotada  no  Brasil  principalmente  a  partir  da 

manifestação  do  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  Xavier  de  Albuquerque,  cujo 

entendimento é de que os tratados internacionais podem ser modificados por normas internas 

posteriores  a  eles201,  eis  que  ao  serem internalizados  os  tratados  possuiriam força  de  lei 

ordinária e, portanto, o princípio a ser observado seria o mesmo que no direito interno, ou 

seja, o princípio da temporariedade legal, no qual a lei posterior revoga a lei anterior.

E por fim, a última teoria foi introduzida no Brasil, também pelo Supremo Tribunal 

Federal,  através  do  Ministro  Sepúlveda  Pertence.  Portanto,  os  tratados  internacionais  não 

poderiam afrontar os dispositivos constitucionais, entretanto aqueles referentes a matérias de 

direitos  humanos  deveriam  ocupar  um  lugar  especial  no  ordenamento,  no  qual  estariam 

abaixo da Constituição Federal, mas acima das demais leis ordinárias202,, possuindo, assim, 

caráter supralegal. 

199 Ibidem, p. 14.
200 Ibidem, p. 18.
201 Ibidem, p. 21.
202 Ibidem, p. 22.
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3.2.2 A força normativa dos tratados internalizados antes da Emenda Constitucional nº 

45/2004

Muito  embora  a  inserção  do  parágrafo  3º  ao  artigo  5º  da  Constituição  Federal, 

efetivada  através  da  Emenda  Constitucional  nº  45/2004,  tenha  objetivado  encerrar  as 

discussões existentes acerca da hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro, ela não alcançou sua meta, na medida em que as controvérsias continuam presentes 

nas  decisões  judiciais,  relacionadas  principalmente  aos  tratados  de  direitos  humanos 

preexistentes à emenda, como é o caso do Pacto São José da Costa Rica.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto São 

José da Costa Rica203, quando internalizada no ordenamento jurídico pátrio, foi aprovada com 

quorum de lei ordinária204, antes da vigência da Emenda Constitucional 45/2004, razão pela 

qual sua hierarquia é motivo de diversas controvérsias entre os doutrinadores e os juristas.

Enquanto  alguns  doutrinadores  defendem  que,  para  os  tratados  internacionais 

anteriores  à EC 45/2004 transformarem sua força normativa ordinária  para constitucional, 

seria obrigatória a observância e ratificação do  quorum qualificado, para outros, entretanto, 

em virtude do fato do Pacto São José da Costa Rica, em especial, jamais ter sido revogado, 

este  deverá  permanecer  em vigor,  passando a  possuir  força  de emenda constitucional,  na 

medida  em  que  o  parágrafo  1º  do  artigo  5º  da  Constituição  determina  que  “as  normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, aliado ao fato da 

eficácia retroativa do parágrafo 3º adicionado pela EC 45/2004 ao artigo supra mencionado205. 

Consoante destaca Sidney Guerra206, 

compreende-se o §2º207 do art. 5º da Constituição de 1988 como uma cláusula 
de  abertura208 para  recepção  de  outros  direitos  proclamados  em  tratados 

203 Convenção adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, na cidade de São José da Costa 
Rica, realizada em 22 de novembro de 1969, e promulgada pelo Decreto nº 678 de 06 de novembro de 1992. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 17 nov. 2010. 

204 GUERRA; EMERIQUE; PEIXOTO, op. cit., p. 20.
205 Ibidem, p. 18-20.
206 GUERRA; EMERIQUE; PEIXOTO, op. cit., p. 28.
207 O §2º do art.  5º da CF/88 assim dispõe: “§2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte”.

208 Os  autores  referem  aqui  a  uma  abertura  material  dos  direitos  fundamentais  na  ordem  constitucional 
brasileira, na medida em que a noção de direitos fundamentais deve passar a “contemplar uma visão inclusiva 
de  todas  as  posições  jurídicas  relacionadas  às  pessoas,  que,  do ponto de  vista  do direito  constitucional 
positivo  foram  por  seu  conteúdo  e  relevância  (fundamentalidade  em  sentido  material)  integradas 
expressamente ao texto da Constituição e tornadas indisponíveis aos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por sua substância e importância, possam alcançar-lhes equiparação, tornando-se 
parte  da  Constituição  material,  possuindo,  ou  não,  assento  na  Constituição  formal  (aqui  considerada  a 
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internacionais sobre direitos humanos subscritos no Brasil. A possibilidade de 
incorporação de novos direitos indica que a Constituição atribui a esses diplomas 
internacionais a hierarquia de norma constitucional. Sendo certo que, o §1º209 do 
art.  5º assegura a estas normas a aplicabilidade imediata em nível nacional e 
internacional, desde o ato de ratificação, escusando intermediações legislativas.

Igual tratamento seria repassado a todos os demais acordos ratificados anteriormente 

à  promulgação  de  referida  emenda  constitucional,  os  quais  seriam  recepcionados  com 

hierarquia  de  norma  constitucional  devido  a  aplicação  imediata  dos  direitos  e  garantias 

fundamentais.

Este é também o entendimento jurisprudencial:

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  DEPOSITÁRIO  INFIEL.  PENHORA. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRISÃO  CIVIL  POR  DÍVIDA.  DESCABIMENTO. 
CONVENÇÃO  AMERICANA  DE  SOBRE  DIREITOS  HUMANOS. 
APLICAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. A República Federativa do Brasil 
é constituída como Estado Democrático de Direito  ...destinado a assegurar  o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o  desenvolvimento,  a  igualdade  e  a  justiça  como  valores  supremos  de  uma 
sociedade fraterna...  (Preâmbulo da CF/88) e adota como fundamento,  dentre 
outros, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso V, CF/88). A valorização 
da  liberdade  do  ser  humano  é  imposta  ao  Estado  como  regra  geral  a  ser 
observada,  por  isso  que  a  privação  do  status  libertatis  é  norma  de  caráter 
excepcional.  No  que  diz  respeito  à  prisão  por  dívida,  não  mais  vigora  no 
ordenamento  jurídico  nacional  a  possibilidade  de  prisão  civil  do  depositário 
infiel.  Adesão,  pelo Estado Brasileiro,  por meio do Decreto nº 678,  de 6 de 
novembro  de  1992,  aos  termos  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Prisão civil por dívida limitada 
apenas aos casos de inadimplência da obrigação de prestar alimentos. Exegese 
do art. 7º, item 7, do Pacto de São José da Costa Rica. Norma incorporada ao 
ordenamento jurídico pátrio em 06/11/1992, com a edição do Decreto nº 
678/1992, que se equipara aos direitos e garantias fundamentais previstos 
na  Carta  Magna.  Regra  materialmente  inserta  dentre  as  normas  de 
garantia  fundamental  da  pessoa  humana.  Exegese  do  §  2º  do  art.  5º  da 
Constituição  Federal.  Regra  que  não  só  deixa  claro  que  os  direitos  e 
garantias  individuais  não  se  esgotam  no  rol  do  art.  5º  da  CF/88,  como 
também incorpora,  como tal,  expressamente, aqueles direitos e garantias 
individuais  constantes  de  tratados  internacionais  de  que  a  República  do 
Brasil seja parte. O Pacto de São José da Costa Rica, no que respeita à prisão 
por dívida do depositário  infiel,  equipara-se  à norma de nível  constitucional, 
devendo  ser  observado  pelo  Órgão  Jurisdicional.  A  impossibilidade  de 
alteração  da  norma  relativa  à  garantia  fundamental  prevista  na  Carta 
Magna  não  se  destina  às  exceções  ou  restrições  à  garantia.  É 
constitucionalmente  possível  que  um  tratado  internacional  retire  do 
ordenamento  jurídico  pátrio  as  exceções  ou  as  restrições  aos  direitos 
fundamentais, ampliação que não é vedada pelo § 4º do art. 60 da Carta 
Republicana. Se antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004 já 

abertura material do catálogo). 
209 O  §1º  do  art.  Da  CF/88  por  sua  vez  dispõe:  “§1º.  As  normas  definidoras  dos  direitos  e  garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”.
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era vedada a prisão por dívida do depositário infiel, com muito mais razão após a 
sua  edição,  quando os  tratados  internacionais  foram expressa  e  formalmente 
equiparados às Emendas Constitucionais. Entendimento dos Tribunais Pátrios 
sobre a possibilidade de recepção das legislações editadas antes da entrada 
em  vigor  da  Constituição  Federal,  desde  que  com  esta  não  conflitem 
materialmente,  sendo  desnecessário  que  as  normas  recepcionadas  não 
tenham  atendido  ao  rito  de  aprovação  previsto  na  nova  ordem 
constitucional.  Não-recepção  que  se  dá  somente  nos  casos  de  conflito 
material. Supremo Tribunal  Federal  e  Superior  Tribunal  de  Justiça  que têm 
admitido amplamente a recepção de tratados internacionais em matéria tributária 
sem que sequer estejam expressamente previstas na Carta Magna as hipóteses de 
recepção. Solução para a efetividade do depósito que não passa pela decretação 
da prisão do depositário,  o  que não atingirá  o objetivo previsto,  qual  seja,  a 
satisfação do crédito executado.  ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 
70020772398, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão 
Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 21/11/2007) 210 [grifo nosso].

A  Constituição  Federal  assegura  a  hierarquia  constitucional  a  todos  os  tratados 

internacionais de direitos humanos preexistentes ao parágrafo 3º de seu artigo 5º, mesmo sem 

haver a ratificação do quorum qualificado exigido pelo dispositivo, em virtude de seu caráter 

especial frente aos demais tratados internacionais sobre as demais matérias, tendo em vista o 

princípio da aplicabilidade imediata destes direitos.

Outrossim, cumpre referir que,

tecnicamente,  os  tratados  internacionais  de  proteção  dos  direitos  humanos 
ratificados  pelo  Brasil  já  têm  status de  norma  constitucional,  em virtude  do 
disposto no § 2º do art. 5º da Constituição. Portanto, já se exclui, desde logo, o 
entendimento de que os tratados de direitos humanos não aprovados pela maioria 
qualificada  do  §  3º  do  art.  5º  equivaleriam  hierarquicamente  à  lei  ordinária 
federal,  uma  vez  que  os  mesmos  teriam  sido  aprovados  apenas  por  maioria 
simples (nos termos do art. 49, inc. I, da Constituição) e não pelo  quorum que 
lhes impõe o referido parágrafo. O que se deve entender é que o quorum que tal 
parágrafo  estabelece  serve  tão  somente  para  atribuir  eficácia  formal  a  esses 
tratados no nosso ordenamento jurídico interno, e não para atribuir-lhes a índole 
e o nível materialmente constitucionais que eles já têm em virtude do § 2º do art. 
5º da Carta de 1988211.

Ficariam, assim, afastadas todas as correntes divergentes àquela que transmite força 

de norma constitucional a todos os tratados de direitos humanos, subsistindo somente esta que 

entende a força constitucional dos tratados internacionais acerca de direitos humanos.

Nessa mesma perspectiva adotada,  em se tratando de conflitos  ocasionais  entre o 

tratado e a Carta Magna, estes devem ser solucionados por meio da “aplicação da norma mais 

210 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça.  Habeas Corpus Nº 70020772398, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 21/11/2007.

211 Ibidem, p. 45.
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favorável à vítima da violação do direito humano, titular do direito, tarefa hermenêutica de 

incumbência  dos  tribunais  nacionais  e  dos  órgãos  de  aplicação  do  direito”212,  sempre 

atentando para a proteção dos direitos e interesses do ser humano.

Quando  a  contrariedade  existente  se  der  entre  um tratado  e  uma  norma  interna 

posterior a ele, segundo leciona Marcelo Varella213, deve-se observar o seguinte:

Para que o tratado não seja aplicado às relações bilaterais ou multilaterais 
para  o  que  foi  acordado,  é  necessário  que  a  norma  brasileira  o  diga 
expressamente. Neste caso a norma não estará revogando o tratado, porque não 
tem poder para tanto. Estará apenas suspendendo sua eficácia ou, nas palavras 
do Ministro Gilmar Mendes, “paralisando sua eficácia”214. 

[…]
Isso porque, para as relações para as quais foi criado, o tratado é a norma 

mais específica. A única exceção ocorre quando a lei nacional é mais benéfica 
ao outro sujeito de direito internacional. Neste caso, aplica-se a lei nacional.

Em relação ao Pacto São José da Costa Rica, independentemente do entendimento 

que se tenha acerca da força normativa dos acordos internacionais, sejam eles qualificados na 

hierarquia de norma constitucional, supralegal, ou ainda,  infraconstitucional, pode-se afirmar 

que o Pacto,  em específico,  possui  poder  suficiente  para afastar  a  incidência  de qualquer 

disposição contrária ao reconhecimento da personalidade do nascituro, ou que seja contrária 

aos direitos fundamentais oriundos de tal personalidade, como é o caso da primeira parte do 

artigo 2º do Código Civil ou o até mesmo o artigo 128, I e II, do Código Penal, devido a sua 

especialidade legal e os direitos decorrentes dela.

3.3 Lei n. 5.478 de 25 de julho de 1968

Existem, ainda, outras espécies de normas legais, nas quais a atenção do legislador é 

voltada ao nascituro, ou, de um modo geral, para os demais hipossuficientes, como é o caso 

das leis ordinárias ou complementares.

Inicialmente, cumpre estudar a Lei de Alimentos215, que, juntamente com o Código 

Civil, dispõe sobre a obrigação alimentar familiar, cuja prestação se encontra em consonância 

com as diretrizes constitucionais que determinam a prevalência de uma vida digna à pessoa 

212 Ibidem, p. 28-9.
213 VARELLA, op. cit., p. 70.
214 O autor cita o voto do Ministro Gilmar Mendes na decisão: STF. RE 466343. Decisão de 2007.
215 Lei n. 5.478 de 25 de julho de 1968.
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humana216. 

Para Francisco José Cahali e Rodrigo da Cunha Pereira217:

Os alimentos se consubstanciam em um instituto do direito de família que 
visa  dar  suporte  material  a  quem  não  tem  meios  de  arcar  com  a  própria 
subsistência. Relaciona-se não apenas ao direito à vida e à integridade física da 
pessoa,  mas,  principalmente,  à  realização  da  Dignidade  Humana, 
proporcionando ao necessitado  condições materiais  de manter  sua existência. 
Seu conteúdo está expressamente atrelado à tutela da pessoa e à satisfação de 
suas necessidades fundamentais. 

Em virtude do seu caráter de provimento das necessidades fundamentais para uma 

vida  digna,  atinge  não  somente  o  sustento  alimentício  propriamente  dito,  mas  também o 

vestuário, habitação, assistência médica, educação, dentre outros218. 

A  obrigação  alimentar  é  decorrente  do  princípio  da  solidariedade219,  o  qual  foi 

transportado para o âmbito familiar,  com o objetivo de fundamentar  o direito a alimentos 

decorrente do dever de mútuo auxílio familiar,  como um meio para o desenvolvimento de 

uma sociedade mais solidária220.  

Leciona Yussef Said Cahali221 sobre o fundamento da obrigação legal de alimentos:

Desde  o  momento  da  concepção,  o  ser  humano  –  por  sua  estrutura  e 
natureza- é um ser carente por excelência; ainda no colo materno, ou já for a 
dele,  a  sua  incapacidade  ingênita  de  produzir  os  meios  necessários  à  sua 
manutenção  faz  com que  se  lhe  reconheça,  por  um princípio  natural  jamais 
questionado, o superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua geração. 

A lei de alimentos222 estipula que o autor da ação, para comprovar seu direito de 
216 CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da Cunha.  Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 1. 
217 Ibidem, p. 1-2.
218 NOGUEIRA, Paulo Lúcio.  Lei de alimentos comentada: doutrina e jurisprudência. 5. ed. rev. ampl. e 

atual. conforme a Const. de 1988. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 3-4.
219 O princípio da solidariedade é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no art. 

3º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
220 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 2-4.
221 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 4. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o Novo Código Civil. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 29.
222 Consoante o art. 2º da Lei n. 5.478/68: Art. 2º. O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, 

dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco 
ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, 
profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe.
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pleitear alimentos em juízo deverá apenas comprovar o vínculo de parentesco ou a obrigação 

de alimentar do devedor. A prestação de alimentos será deferida quando estiver presente seu 

verdadeiro pressuposto: o binômio necessidade/possibilidade223,  ou seja, sempre que restar 

comprovada a necessidade da parte credora e a possibilidade econômica da parte devedora, 

sendo que os valores fixados devem respeitar esse mesmo binômio.

Em se tratando de filhos menores, a jurisprudência entende que fica presumida sua 

necessidade,  restando  simplesmente  demonstrar  a  possibilidade  do  devedor,  consoante 

expressamente previsto na decisão abaixo proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE 
PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. 
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A fixação 
do quantum dos alimentos deve atender ao binômio necessidade do credor, 
que, em se tratando de filho menor de idade, é presumida, e possibilidades 
do devedor, impondo-se, ao alimentante, demonstrar as suas reais condições 
de fortuna para viabilizar a correta fixação dos alimentos.  Na ausência de 
elementos seguros, deve o juízo se basear nas aparências refletidas nos autos. 
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70039463740, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 
Julgado em 14/04/2011)224 [grifo nosso].

Os alimentos se fundam em um direito personalíssimo, pois sua titularidade não pode 

ser transmitida a outrem. Possuem caráter de irrenunciabilidade, salvo quando decorrente da 

relação entre cônjuges ou companheiros225. São intransmissíveis, encerrando-se após a morte 

do credor.  São indisponíveis,  não podendo ser cedidos,  penhorados ou compensados com 

outros  créditos.  Não  podem  ser  repetidos,  ou  seja,  restituídos,  caso  comprovado 

posteriormente que eles não eram devidos. Pode haver alternatividade da prestação alimentar, 

na medida em que eles podem ser pagos em dinheiro ou de forma direta ao credor, in natura. 

223 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 4.
224 RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  Apelação Cível Nº 70039463740, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 14/04/2011
225 Francisco José Cahali e Rodrigo da Cunha Pereira mencionam que, mesmo diante do art. 1.707 do Código 

Civil de 2002, o qual renovou a discussão sobre a matéria da irrenunciabilidade da obrigação alimentar, em 
meio a jurisprudência continua o mesmo entendimento de outrora, segundo o qual, pode-se renunciar aos 
alimentos entre cônjuges e companheiros, na medida em que as partes envolvidas são maiores e capazes, 
possuindo condições de se autodeterminar, mas jamais poderá ser renunciado em uma relação entre pais e 
filhos. (CAHALI; PEREIRA,  op. cit., p. 6).
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E por fim, o direito aos alimentos é imprescritível226, podendo ser cobrado a qualquer hora227. 

A ação de alimentos segue rito especial228, com o objetivo de agilizar a efetivação da 

obrigação alimentar, sendo permitido ao juiz fixar alimentos provisórios logo após a primeira 

análise dos autos, aprazando data para realização de audiência de conciliação e julgamento, e 

determinando a citação do réu229.  

A fixação de alimentos provisórios, ou também chamados como provisionais, visa 

garantir  o atendimento às despesas urgentes do alimentando,  compreendendo além do seu 

sustento  em geral,  também os  recursos  necessários  para  a  manutenção  da  lide,  como  as 

despesas  para  a  procura  e  produção  de  provas,  custas  e  demais  despesas  processuais  e 

honorários de advogado. 230 Eles podem ser revistos a qualquer tempo durante a ação, quando 

ocorrer mudança na situação financeira dos interessados231. 

Assim como os alimentos provisórios, a prestação alimentar definitiva também pode 

ser revisada para que haja uma diminuição no percentual fixado ou, até mesmo para que seja 

extinta, sempre que ocorrer mudança comprovada na condição financeira das partes. 

3.4  Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990

O Estatuto da Criança e do Adolescente  -  Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990  -, 

assim  como  a  obrigação  alimentar,  também  decorre  do  princípio  constitucional  da 

solidariedade,  como  um objetivo  fundamental  da  República  Federativa  do  Brasil232,  cuja 

função é  amparar  aqueles  que  se  encontram em situação  de fragilidade,  instaurando uma 

efetiva proteção à criança e ao adolescente. 

Em seu artigo 2º o Estatuto define como criança: “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. Por especificar apenas 

a idade final da pessoa considerada como criança e não quando deve iniciar essa qualidade, 

tem-se que teria início desde os primeiros indícios de vida humana,  agrupando também o 

nascituro.

226 Esta característica de imprescritibilidade não se aplica às prestações alimentares vencidas e inadimplidas, em 
função do prazo prescricional de dois anos estabelecido pelo art. 206, § 2º do Código Civil, para cobrança de 
tais créditos. (CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 14-5).

227 Ibidem, p. 4-15.
228 Assim dispõe o Art. 1º da Lei n. 5.478/68: Art. 1º. A ação de alimentos é de rito especial, independente de 

prévia distribuição e de anterior concessão do benefício de gratuidade.
229 NOGUEIRA, op. cit., p. 5.
230 CAHALI, Y., op. cit., p. 843
231 O § 1º, do Art. 13 da Lei n. 5.478/68 preve:  § 1º. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser 

revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre 
processado em apartado.

232 CAHAL; PEREIRA, op. cit, p. 2.
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Tânia  da  Silva  Pereira233 cita  o  ensinamento  de  Limongi  França  ao  apontar  a 

qualidade de pessoa ao nascituro: 

As obrigações dos  progenitores  no que concerne  ao desenvolvimento  dos 
filhos  abrange  também  o  nascituro,  a  quem  Limongi  França  reconhece  a 
condição de pessoa “porque traz em si o germe de todas as características do ser 
racional. Sua maturidade não é essencialmente diversa das dos recém-nascidos, 
que nada sabem da vida e, também não são capazes de se conduzir. O embrião 
está  para  a criança como a criança está  para  o adulto.  Pertencem aos vários 
estágios de desenvolvimento de um mesmo e único ser: o homem, a pessoa”. 

Para a autora, todas as previsões contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

devem ser direcionadas de igual forma ao nascituro, sempre que possível,  sendo para isso 

observado o caso concreto234.

Igual posicionamento apresenta Victor Santos Queiroz235:

O conceito de criança tem seus contornos jurídicos mais amplos traçados no 
artigo  1º  da  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança  das  Nações  Unidas, 
promulgada no Brasil por meio do Decreto 99.710, de 21/11/1990, segundo o 
qual: “entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo 
se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 
antes”.   Vale  dizer: o  conceito  de  criança,  para  fins  jurídicos  no  Brasil, 
engloba não apenas as pessoas já nascidas, mas todos os seres humanos, 
sendo irrelevante se nascidos ou ainda por nascer.  E ninguém há de duvidar 
que os nascituros são seres humanos, mesmo porque são entes que, ainda que 
tenham  vida  intra-uterina,  foram  gerados  por  seres  humanos.  Inequívoco, 
portanto,  que  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  interpretado 
sistematicamente em meio ao ordenamento jurídico, ao tratar da proteção 
integral à criança, também incluiu os nascituros no rol dos destinatários de 
suas normas protetivas [grifo nosso].

O Estatuto, em relação aos direitos previstos às crianças e adolescentes, prevê em seu 

artigo 3º que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, sendo-lhes asseguradas 

todas as oportunidades e facilidades necessárias, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

233 Ibidem, p. 148.
234 Ibidem, p. 148-150.
235 Victor Santos Queiroz é Promotor de Justiça da cidade do Rio de Janeiro, RJ, e Professor de Direito Civil da 

Faculdade  de  Direito  de  Campos,  da  mesma  cidade.  Disponível  em 
<http://www.portaldafamilia.org/datas/nascituro/estatuto.shtml>. Acesso em 18 de maio 2011.

http://www.portaldafamilia.org/datas/nascituro/estatuto.shtml
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físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Em seu artigo 22 o Estatuto determina que cabe aos pais biológicos, em decorrência 

do poder familiar, o “dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 

ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Entretanto, devido a ruptura com a concepção tradicional de família realizada pelo artigo 226, 

parágrafo 4º da Constituição Federal, a entidade familiar passou a acolher de igual forma a 

“comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes”. 236

Nenhum  dos  pais  pode  se  esquivar  da  responsabilidade  de  sustento,  guarda  e 

educação  dos  filhos.  Tal  disposição  encontra  o  maior  fundamento  no  artigo  227  da 

Constituição,  cuja  previsão  complementa  o  disposto  nos  artigos 3º  e  22  do  Estatuto,  ao 

estender o dever diretamente à família, à sociedade e ao Estado, de assegurar à criança e ao 

adolescente,  “o direito à vida,  à saúde,  à alimentação,  à educação,  à profissionalização,  à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência, 

crueldade e opressão”237.

O artigo 7º do Estatuto frisa que: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 

e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

Acerca do assunto, cabe referir o entendimento jurisprudencial, expresso na decisão 

abaixo proferida:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  INTERNAÇÃO  DE  RECÉM-NASCIDO.  ECA.  PROTEÇÃO  À 
SAÚDE DO NASCITURO. I PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA.  A  responsabilidade  solidária  entre  os  Estados-membros  e  os 
Municípios pelo fornecimento gratuito de medicamentos a doentes decorre do 
próprio texto constitucional (CF, art. 23, inc. II e art. 196). Precedentes do STJ e 
desta Corte Estadual. II MÉRITO. -  Aos entes da federação cabe o dever de 
fornecer  gratuitamente  tratamento  médico  a  pacientes  necessitados, 
inteligência dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. - A observância 
das  normas constitucionais  garantidoras  do  direito  fundamental  à  saúde 
corresponde  ao  verdadeiro  alcance  do  conteúdo  político  das  disposições 
constitucionais, bem como à efetivação do Estado Democrático de Direito, 
descabendo  considerá-las  a  título  de  meros  programas  de  atuação.  -  O 
direito à saúde é assegurado com prioridade absoluta em favor das crianças 
e adolescentes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, bem como 
arts. 7º e 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente. - A própria Carta 

236 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 148.
237 Art. 227, Constituição Federal de 1988.
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Constitucional impõe ao Estado o dever de proceder à reserva de verbas 
públicas  para  atendimento  à  demanda  referente  à  saúde  da  população, 
havendo, portanto, previsão orçamentária. - Não infringência ao princípio da 
independência entre os Poderes, posto que a autoridade judiciária tem o poder-
dever de reparar uma lesão a direito artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal.  -  A  Lei  nº  8.666/93  autoriza  a  dispensa  da  licitação  nos  casos  de 
emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando  caracterizada  urgência  de 
atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares...  (art.  24,  inc.  IV).  REJEITARAM  A  PRELIMINAR,  E,  NO 
MÉRITO,  NEGARAM PROVIMENTO AO APELO,  NA PARTE EM QUE 
FOI CONHECIDO, PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação 
e Reexame Necessário Nº 70008580979, Terceira  Câmara Cível,  Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 27/05/2004) 238 [grifo 
nosso].

O Estatuto expressa a tutela devida ao feto, quando dispõe acerca da necessidade de 

que sejam tomadas políticas sociais públicas que permitam o nascimento em condições dignas 

de existência, cabendo aos entes federados propiciar referidas condições, através não só de 

programas sociais, mas também de um efetivo auxílio médico-hospitalar  a todos pacientes 

carentes, inclusive, à gestante, para a qual é assegurado o atendimento pré e perinatal,  por 

meio  do  Sistema  Único  de  Saúde,  conforme  o  artigo  8º  do  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente, em decorrência do direito à vida e à saúde do nascituro.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GESTANTE. ESTADO CRÍTICO DE 
SAÚDE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  DIREITO  INDISPONÍVEL.  1.  A  demanda  envolve  interesse 
individual  indisponível  na  medida  em  que  diz  respeito  à  internação 
hospitalar  de  gestante  hipossuficiente,  o  que,  sem  sombra  de  dúvidas, 
repercute nos direitos à vida e à saúde do nascituro e autoriza a propositura 
da ação pelo Ministério Público. 2. "Tem natureza de interesse indisponível a 
tutela jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, 
caput  e  196  da  Constituição,  em  favor  de  gestante  hipossuficiente  que 
necessite de internação hospitalar quando seu estado de saúde é crítico. A 
legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos 
individuais  homogêneos,  mas  sim  por  se  tratar  de  interesses  individuais 
indisponíveis"  (REsp  933.974/RS,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJU 
19.12.07). 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso 
Especial  2008/0072261-4,  Segunda  Turma,  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
Relator: Castro Meira, julgado em 23/06/2009)239 [grifo nosso].

238 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Apelação e Reexame Necessário Nº 70008580979, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 27/05/2004.

239 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 2008/0072261-4, Segunda 
Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Castro Meira, julgado em 23/06/2009.
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Quando a norma assegura o direito à gestante carente de acesso à rede hospitalar, 

está,  na  verdade,  protegendo  os  direitos  do  nascituro  à  vida  e  à  saúde,  os  quais  são 

indisponíveis. Pode-se dizer que, através do amparo legal existente, 

reconhece-se hoje no Brasil um direito fundamental à infância, fixando, não só o 
seu fundamento subjetivo, face à importância para o indivíduo, sua formação e 
desenvolvimento de sua personalidade, bem como um fundamento objetivo, face 
ao  interesse  público,  necessidade  social  e  até  a  evolução  da  comunidade  na 
compreensão de resguardar um período imprescindível ao ser humano e que, 
após ultrapassado, jamais poderá ser resgatado. 240

Somente  um  direito  fundamental  à  infância,  que  está  ainda  em  fase  de 

amadurecimento no país; como pressuposto de desenvolvimento individual a cada cidadão, e 

ao mesmo tempo, como uma forma de evolução social, conseguiria garantir a efetividade da 

proteção integral às crianças e adolescentes, intentada pelo Estatuto de 1990.

3.5 Lei  n. 11.804 de 05 de novembro de 2008

A Lei nº 11.804 de 05 de novembro de 2008 - Lei dos Alimentos Gravídicos, traz a 

regulamentação dos alimentos devidos à mulher gestante desde o início da gravidez até o seu 

termo final.

Em seu artigo 2º a lei descreve que:

Art.  2º.  Os  alimentos  de  que  trata  esta  lei  compreenderão  os  valores 
suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam 
dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, 
parto,  medicamentos  e  demais  prescrições  preventivas  e  terapêuticas 
indispensáveis,  a  juízo  do  médico,  além  de  outras  que  o  juiz  considere 
pertinente.

Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das 
despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição 
que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de 
ambos.

240 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 153.
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Os valores devidos como alimentos, portanto, abrangem não só aqueles oriundos dos 

alimentos  propriamente  ditos,  mas  de  todas  as  despesas  adicionais  necessárias  durante  a 

gravidez e, à critério do juiz, poderão ser incluídas outras despesas, diversas das que previstas 

na lei,  a  fim de garantir  o  desenvolvimento  saudável  da gravidez,  bem como propiciar  o 

nascimento da criança, de forma digna, como por exemplo consultas médicas ou psicológicas, 

exames, medicamentos, as despesas com o parto e internação, sendo devido em igual parte 

pelos pais.

Junto  ao  artigo 6º  restou  estabelecido  o  requisito  para  concessão  dos  alimentos 

gravídicos:  “Convencido  da existência  de indícios  da paternidade,  o  juiz  fixará  alimentos 

gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte 

autora e as possibilidades da parte ré”.

O primeiro pressuposto para o deferimento dos alimentos gravídicos é a existência de 

indícios  de  paternidade  entre  o  nascituro  e  a  pessoa  obrigada  a  prestar  alimentos,  sendo 

decorrente, portanto, do dever de sustento, que, por sua vez, tem como causa o pátrio poder 

dos pais sobre os filhos, nascidos ou não241. 

Conforme  entendimento  jurisprudencial,  somente  indícios  da  paternidade  já  são 

suficientes para que os alimentos gravídicos sejam fixados provisoriamente:

Ementa:  ALIMENTOS GRAVÍDICOS.  LEI  Nº 11.804/08.  DIREITO DO 
NASCITURO.  PROVA.  POSSIBILIDADE.  1.  Havendo  indícios  da 
paternidade  apontada,  é  cabível  a  fixação  de  alimentos  em  favor  do 
nascituro, destinados à gestante, até que seja possível a realização do exame 
de  DNA. 2.  Os  alimentos  devem ser  fixados  de  forma  a  contribuir  para  a 
mantença  da  gestante,  mas  dentro  das  possibilidades  do  alimentante  e  sem 
sobrecarregá-lo  em  demasia.  Recurso  provido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70041029737, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/01/2011) 242 [grifo nosso].

Os demais pressupostos são: a comprovação do estado de necessidade da genitora, 

devido a ausência de recursos para prover a subsistência do nascituro (já que o direito é dele); 

e, a possibilidade financeira do alimentante, para contribuir na mantença da gestação, sem 

prejudicar seu próprio sustento243. 

241 ALBERTON, op. cit., p. 86-7.
242 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento Nº 70041029737, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/01/2011.
243 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 97.
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Muito embora quem receba os alimentos seja a genitora,  na verdade,  o titular  de 

direito desse benefício é o nascituro. 244 O que ocorre é que a mãe, representante legal daquele 

que  está  por  nascer,  recebe  os  alimentos  em  nome  deste  e  os  utiliza  em  favor  dele, 

alimentando-se da maneira necessária, indo ao médico, adquirindo remédios, com o único fim 

de possibilitar o desenvolvimento saudável e digno da criança em seu ventre.

Conforme referido, um dos requisitos para o reconhecimento do direito a alimentos 

do nascituro é que haja, ao menos, indícios de paternidade, até que seja possível a verificação 

segura  do  vínculo  parental,  com o  consequente  reconhecimento  do  direito  de  filiação  do 

nascituro.

Quanto à qualidade de filho do nascituro, vale referir  que existem duas hipóteses 

legalmente  previstas  para  seu  reconhecimento:  a  primeira  é  voluntária,  podendo ser  feita 

mediante  escritura  pública  ou  particular,  através  de  declaração  expressa  realizada  pelo 

genitor245; a segunda trata de uma medida compulsória, efetivada por meio de ação judicial246. 

 Caso haja o reconhecimento voluntário  da filiação do nascituro,  todavia lhe seja 

negada a prestação de alimentos, esta pode ser reivindicada através de ação de alimentos. Se 

por outro lado, for necessária a demonstração do vínculo de parentesco entre o suposto pai e o 

nascituro, esta pode ser requerida através de ação de investigação de paternidade247. 

Neste último caso, se faz necessária a cumulação da ação de alimentos com a ação de 

investigação de paternidade, já que, sendo comprovada a paternidade, cabe o pagamento de 

pensão alimentícia ao nascituro248. 

Em relação ao início da obrigação alimentar,  quando o pedido for cumulado com 

investigação de paternidade, cumpre referir a seguinte decisão jurisprudencial:

Ementa:  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.  ALIMENTOS. 
FIXAÇÃO.  TERMO  INICIAL  DA  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  CABIMENTO.  1.  O  pai  é  pai 
desde  a  concepção  e  não  desde  a  sentença,  que  é  declaratória  e  não 
constitutiva do vínculo parental,  motivo pelo qual a obrigação alimentar 
vige desde a citação ex vi do art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68. Inteligência do 
art. 226, §6º, da CFB e da Súmula nº 277 do STJ249. 2. se houve fixação de 
alimentos gravídicos, o termo inicial da obrigação alimentar será a contar 
da citação naquela ação, pois a prestação alimentar é única, é una. 3. O 

244 Ibidem, p. 97-8.
245 Art. 1º, incisos II e III, da Lei n. 8.560/92.
246 Art. 1º, inciso IV, da Lei n. 8.560/92.
247 ALBERTON, op. cit., p. 110-1.
248 Ibidem, p. 112.
249 Súmula n.  277 do Supremo Tribunal  de Justiça:  “Julgada  procedente  a investigação  de paternidade,  os 

alimentos são devidos a partir da citação”. 
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benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça de 
quem não possui recursos para atender as despesas do processo, sem acarretar 
sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 4. A gratuidade constitui exceção 
dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido àqueles que 
são efetivamente necessitados, na acepção legal. 5. É cabível a concessão do 
benefício  quando  fica  demonstrado  que  o  recorrente  não  possui  condições 
financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu próprio 
sustento. Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 70039855630, Sétima 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/03/2011). 250 [grifo nosso]. 

Em razão do caráter declaratório da sentença proferida em ação de investigação de 

paternidade, a data inicial da obrigação alimentar decorrente do vínculo paterno deve ser a 

data da citação, quando supostamente o alimentante ficou ciente da sua condição de pai.

O  mesmo  ocorrerá  sempre  que  houver  fixação  judicial  de  pensão  alimentícia, 

independentemente do tipo de ação utilizada para tanto, quando então, os alimentos fixados 

retroagiram à data da citação251. 

Assim como qualquer outra espécie de obrigação alimentar, os alimentos gravídicos 

também  constituem  um  direito  personalíssimo,  tendo  como  consequencia  lógica  as 

características  de  irrenunciabilidade,  intransmissibilidade,  imprescritibilidade  e 

impenhorabilidade252.  

Após fixados, os alimentos subsistirão até o nascimento do nascituro, quando então 

se  transformarão  em pensão  alimentícia,  até  que  uma  das  partes  solicite  sua  revisão  ou 

extinção,  sempre dependendo da mudança ocorrida na situação econômica das partes, que 

fundamente sua modificação.

3.6 Projeto de Lei n. 478 de 2007

O projeto de Lei n. 478 de 2007, também chamado de Estatuto do Nascituro, elenca 

normas de proteção ao nascituro, desde sua concepção. Com seu projeto original apresentado 

pelos Deputados Federais  Luiz Bassuma253 e  Miguel Martini254 em 19 de março de 2007, 

apesar das alterações feitas através do substituto oferecido pela Deputada Federal Solange 

250 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal  de Justiça.  Apelação Cível Nº 70039855630, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/03/2011.

251 Inteligência  do  §  2º,  Art.  13,  da  Lei  n.  5.478/68,  in  verbs:  “Em qualquer  caso,  os  alimentos  fixados 
retroagem à data da citação”.

252 CAHALI; PEREIRA, op. cit., p. 99.
253 O Deputado Federal Luiz Bassuma é representante do estado da Bahia, pelo Partido Verde (PV-BA).
254 O Deputado Federal Miguel Martini é representante do estado de Minas Gerais, pelo Partido Humanista da 

Solidariedade (PHS-MG).
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Almeida255, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família em 19 de maio de 

2010.

Desde  11  de  maio  de  2011,  o  substitutivo  aprovado  encontra-se  aguardando 

manifestação  do  relator  designado,  Deputado  Federal  Cláudio  Puty256,  representante  da 

Comissão de Finanças e Tributação257. O projeto deverá ser votado também pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara258. 

O Estatuto do Nascituro segue a mesma linha dos principais tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, como é o caso do Pacto São José da 

Costa Rica, reconhecendo a personalidade e o direito à vida devidamente protegidos desde a 

fecundação. 

As principais alterações previstas pelo Estatuto são: primeiramente, a previsão de um 

conceito ao termo nascituro, delimitando sua abrangência259, assim como a adoção da teoria 

concepcionista,  mediante  o  expresso  reconhecimento  da  dignidade  e  natureza  humana  ao 

nascituro desde a concepção260. 

 Através do entendimento trazido pelo Projeto de Lei, nascituro passa a ser todo ser 

humano concebido, mas que ainda não nasceu, mesmo aqueles concebidos “in vitro”, ou seja, 

mesmo fora do ventre materno. O projeto original previa, ainda, a proibição de manipulação, 

congelamento, descarte e  comércio de embriões humanos, com o único fim de serem suas 

células  transplantadas  para  adultos  doentes,  proibição  esta  retirada  pelo  substitutivo 

aprovado261. 

As mudanças realizadas através do substitutivo apresentado pela relatora, Deputada 

Solange Almeida, foram no sentido de adequação do Estatuto, sendo que passou a afirmar que 

o nascituro possui direitos e não meras expectativas de direito. Retirou toda a parte penal do 

Estatuto,  que  pretendia  aumentar  as  penas  de  crimes  cometidos  contra  o  nascituro  ou 

255 A  Deputada  Federal  Solange  Almeida  é  representante  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  pelo  Partido  do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB-RJ).

256 O Deputado  Federal Cláudio Puty é representante do estado do Pará, pelo Partido dos Trabalhadores (PT-
PA).

257 Disponível  em <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345103>.  Acesso  em 19  de  maio 
2011.

258 Disponível  em  <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-
COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html >. Acesso em 19 de maio 
2011.

259 Projeto de Lei n. 478/2007. Art. 2º Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Parágrafo 
único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos ainda que “in vitro”, mesmo antes da 
transferência para o útero da mulher.

260 Projeto de Lei n. 478/2007. Art. 3º Reconhecem-se desde a concepção a dignidade e natureza humanas do 
nascituro conferindo-se ao mesmo plena proteção jurídica.

261 Disponível  em  <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-
COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html >. Acesso em 19 de maio 
2011.

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148018-COMISSAO-DE-SEGURIDADE-APROVA-ESTATUTO-DO-NASCITURO.html
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345103
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embriões humanos, inclusive, classificando o crime de aborto como crime hediondo, restando 

apenas a previsão de que qualquer atentado contra os direitos do nascituro será punido na 

forma da lei, conforme o artigo 5º do projeto de lei262. 

A última alteração efetivada foi a complementação do que estava disposto no artigo 

13  do  projeto  original  do  Estatuto,  o  qual  previa  os  direitos  assegurados  ao  nascituro 

concebido  em  decorrência  de  estupro,  sendo  os  mesmos  direitos  garantidos  aos  demais, 

porém, com a condição de ressalva ao “disposto no Art. 128 do Código Penal Brasileiro”263, 

ou seja, devem continuar valendo as previsões referentes às duas espécies de aborto legal 

existentes: o chamado aborto terapêutico ou necessário (realizado pelo médico quando não 

houver outra forma para salvar a vida da mãe) e o aborto sentimental, humanitário ou ético 

(aquele realizado pelo médico quando a gravidez for fruto do crime de estupro).

Foram mantidas as demais disposições, como por exemplo os direitos do nascituro 

concebido  em  decorrência  de  um  estupro,  quais  sejam,  a  assistência  pré-natal,  e  o 

acompanhamento psicológico da mãe, encaminhamento para a adoção, caso a mãe deseje264, e 

pensão alimentícia, sendo que, quando for conhecido seu genitor, este será responsável pelo 

seu pagamento,  contudo, até  que não seja identificado e responsabilizado o pai,  o Estado 

deverá arcar com o sustento da criança, caso a mãe não possua condições para tanto265. 

Em meio à justificação apresentada junto ao projeto original pelos Deputados  Luiz 

Bassuma e Miguel Martini em 19 de março de 2007, estes citam o seguinte:

Em 25 de março de 2004, o Senado dos Estados Unidos da América aprovou 
um projeto de lei que concede à criança por nascer (nascituro) o status de pessoa, 
no caso de um crime. No dia 1º de abril, o presidente George W. Bush sancionou 
a lei, chamada “Unborm Victims of Violence Act” (Lei dos Nascituros Vítimas 
de  Violência).  De  agora  em diante,  pelo  direito  norte-americano,  se  alguém 
causar  morte  ou  lesão  a  uma  criança  no  ventre  de  sua  mãe,  responderá 
criminalmente pela morte ou lesão ao bebê, além da morte ou lesão à gestante. 

Na Itália, em março de 2004, entrou em vigor uma lei que dá ao embrião 
humano os mesmos direitos de um cidadão. 

Não seria má idéia se o Brasil, seguindo esses bons exemplos, promulgasse 

262 Disponível em <http://www.providaanapolis.org.br/meandros.htm >. Acesso em 19 de maio 2011.
263 Ibidem. Acesso em 19 de maio 2011.
264 Projeto de Lei n. 478/2007. Art. 13. O nascituro concebido em decorrência de estupro terá assegurado os 

seguintes direitos, ressalvados o disposto no Art. 128 do Código Penal Brasileiro: I – direito à assistência pré-
natal, com acompanhamento psicológico da mãe; II – direito de ser encaminhado à adoção, caso a mãe assim 
o deseje.

265 Projeto de Lei n. 478/2007. Art. 13. § 1º Identificado o genitor do nascituro ou da criança já nascida, será 
este responsável por pensão alimentícia nos termos da lei. § 2º Na hipótese de a mãe vítima de estupro não 
dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde do desenvolvimento e da educação da 
criança, o Estado arcará com os custos respectivos até que venha a ser identificado e responsabilizado por 
pensão o genitor ou venha a ser adotada a criança, se assim for da vontade da mãe.

http://www.providaanapolis.org.br/meandros.htm
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uma lei que dispusesse exclusivamente sobre a proteção integral ao nascituro, 
conforme determinou o Pacto de São José de Costa Rica, assinado por nosso 
Pais. Eis uma proposta de “Estatuto do Nascituro”, que oferecemos aos Colegas 
Parlamentares. Se aprovada e sancionada, poderá tornar-se um marco histórico 
em nossa legislação266. 

O Estatuto do Nascituro veio para preencher  ao mesmo tempo a contradição e  a 

lacuna existentes na legislação pátria, bem como para reconhecer as disposições dos tratados 

internacionais de que o Brasil é signatário, estabelecendo claramente o alcance do conceito de 

nascituro, sua qualidade como pessoa humana, e os direitos dela decorrentes.

A  maior  preocupação  do  projeto  de  lei  oferecido,  consoante  os  dizeres  de  seus 

propositores era a proteção integral do nascituro:

O presente Estatuto pretende tornar integral a proteção ao nascituro, 
sobretudo no que se refere aos direitos de personalidade. Realça-se, assim, o 
direito à vida, à saúde, à honra, à integridade física, à alimentação, à convivência 
familiar, e proíbe-se qualquer forma de discriminação que venha a privá-lo de 
algum direito em razão do sexo, da idade, da etnia, da aparência, da origem, da 
deficiência física ou mental, da expectativa de sobrevida ou de delitos cometidos 
por seus genitores267 [grifo nosso].

Os direitos de personalidade foram todos assegurados expressamente ao nascituro, 

desde  sua  concepção,  em  especial,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  ao  desenvolvimento  e  à 

integridade física. 

Apenas quanto aos direitos patrimoniais, estes conforme o parágrafo 2º, do artigo 3º, 

do Estatuto “ficam sujeitos à condição resolutiva, extinguindo-se, para todos os efeitos, no 

caso de não ocorrer o nascimento com vida”, isso porque o nascituro apenas conta com a 

capacidade de direito, mas a capacidade de exercício fica restrita devido à sua condição de 

vida intra-uterina.

O artigo 5º do Estatuto refere que o nascituro não poderá sofrer qualquer tipo de 

negligência, discriminação, exploração ou violência, sendo que, caso isso ocorra, seu agressor 

será punido na forma da lei.

Os artigos 6º e 7º, enfatizam a qualidade de ser humano em desenvolvimento do 

nascituro, prevendo nos artigos decorrentes direitos e garantias individuais que protegem o 

266 Disponível  em <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345103>.  Acesso  em 19  de  maio 
2011.

267 Ibidem. Acesso em 19 de maio 2011.

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345103
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nascituro,  como  um ser  que  se  encontra  em desenvolvimento  e  necessita  de  cuidados  e 

proteção por parte da família e do Estado. 

Ressalta a garantia do atendimento médico por meio do Sistema Único de Saúde, 

assegurando o acesso aos meios terapêuticos e profiláticos disponíveis e proporcionais para 

prevenir,  curar  ou  minimizar  deficiências  ou  patologia.  Veda  tanto  o  Estado,  quanto  os 

particulares de procederem quaisquer tipo de discriminação do nascituro, com o objetivo de 

privá-lo de qualquer direito, em razão do sexo, da idade, da etnia, da origem, de deficiência 

física ou mental.

Os deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini268 afirmam que:

A  proliferação  de  abusos  com  seres  humanos  não  nascidos,  incluindo  a 
manipulação, o congelamento, o descarte e o comércio de embriões humanos, a 
condenação de bebês à morte por causa de deficiências físicas ou por causa de 
crime cometido por seus pais, os planos de que bebês sejam clonados e mortos 
com o único fim de serem suas células transplantadas para adultos doentes, tudo 
isso requer que, a exemplo de outros países como a Itália, seja promulgada uma 
lei que ponha um “basta” a tamanhas atrocidades.  

A Constituição  Federal  proíbe qualquer  tipo de violação  ao direito  à vida,  nesse 

sentido é a preocupação do presente Estatuto do Nascituro,  que diante  das atrocidades às 

quais o ser humano é capaz de cometer contra os membros de sua própria espécie, em virtude 

de  interesses  e  poderes,  busca  proteger  integralmente  o  nascituro,  garantindo-lhe  um 

desenvolvimento digno até seu efetivo nascimento.

268 Ibidem. Acesso em 19 de maio 2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A personalidade  jurídica  é  uma  instituição  criada  pelo  Direito,  intrínseca  a  toda 

pessoa, sendo ela individual ou coletiva, da qual derivam direitos e deveres, sendo que estes 

dois devem ser observados em quaisquer circunstâncias, em nome do bem estar coletivo e, 

principalmente, do mantimento do Estado Democrático de Direito.

O Estado Democrático de Direito adotado pelo Brasil através da Constituição Federal 

de 1988, possui como fundamentos principais a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

Esses dois princípios, por sua vez, estão diretamente ligados à pessoa natural, dando origem, 

assim, a diversos direitos fundamentais individuais previstos em lei e que têm por objetivo um 

desenvolvimento digno da vida humana.

 Os direitos  fundamentais,  que integram o rol  dos direitos mais caros,  e que são 

assegurados constitucionalmente tratam de direitos humanos reconhecidos como tais na esfera 

mundial, ou seja, por diversas outras constituições de outros país, e que foram abarcados pela 

Carta Magna.

 O direito à vida é um dos direitos fundamentais individuais,  expressamente previsto 

no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. Qualquer tentativa de violação do direito 

à vida de determinada pessoa representa uma grave afronta aos consagrados princípios da 

dignidade da pessoa humana e da equidade, sendo também um atentado direto contra o mais 

fundamental de todos os direitos (o direito à vida), já que este se trata de um pressuposto para 

a existência e exercício de todos os demais direitos. 

Com relação ao nascituro tem-se uma situação delicada, na medida em que, apesar de 

lhe  serem  assegurados  juridicamente  alguns  direitos  presentes  e  certos  e,  ainda,  ser 

considerado um crime contra a pessoa a prática de aborto induzido, sua personalidade jurídica 

não é reconhecida.
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O nascituro é aquele ser já concebido mas que ainda não nasceu, que encontra-se 

dentro do ventre materno. Desde a antiguidade o feto vem sendo objeto de estudos, sendo que, 

através  dos  avanços  da medicina  e da tecnologia,  restou possível  a  coleta  de dados  mais 

concretos e seguros acerca da vida intra-uterina. Tais descobertas revelaram a existência de 

um ser  vivo,  que  interage  através  de  diversos  estímulos  internos  ou  externos,  revelando, 

assim, que desde a concepção há indícios de vida humana.

Muito embora, dentro da área da medicina exista a certeza de que a vida inicia antes 

do nascimento, sendo que apenas restam dúvidas quanto a sua delimitação exata em meio ao 

desenvolvimento  intra-uterino,  na área jurídica há a  utilização  de três  teorias  que servem 

como  fundamento  para  se  estabelecer  o  início  da  personalidade  jurídica  civil:  teoria 

concepcionista, condicionalista e natalista, sendo que, dentre elas, embora exista divergências, 

a teoria adotada pelo Código Civil foi a natalista, na medida em que considera o nascituro 

como  um  ser  humano  em  potencial,  sendo,  apenas  em  função  disso,  resguardados  seus 

direitos desde a concepção, os quais ficam sob a condição do nascimento com vida para sua 

real aquisição.

A definição  para o termo  pessoa é  de extrema relevância  jurídica,  sobretudo em 

relação à aplicabilidade dos preceitos fundamentais, como é o caso do princípio da dignidade 

humana, na medida em que se faz necessária a existência de fundamentos seguros sobre quem 

efetivamente pode ser considerado uma pessoa,  para que lhe seja garantido este princípio 

basilar de direito. 

O conceito de pessoa natural segundo a doutrina pátria deve ser extraído através de 

duas afirmações: “todo o homem é pessoa” e “só o homem é pessoa”, qualificando como 

pessoa ou homem todo o ser humano nascido vivo. Contudo, tal entendimento, muito embora 

vá ao encontro com a teoria adotada pelo ordenamento jurídico por meio do Código Civil de 

2002, está longe de se tornar pacífico.

O maior argumento utilizado pelos defensores da teoria natalista a fim de que seja 

negada  a  qualidade  de  pessoa  ao  nascituro  é  devido  a  ausência  de  capacidade  deste. 

Entretanto, capacidade e personalidade jurídica são institutos distintos entre si. Personalidade 

jurídica é uma qualidade inerente a pessoa, possibilitando ao homem a condição de titular de 

direitos  e  obrigações,  e  a  capacidade  é  um de  seus  atributos,  sendo a  materialização  da 

primeira.

Existe,  ainda,  duas  espécies  de  capacidade  e  de  personalidade  verificadas  pela 

doutrina:  capacidade  de  direito  e  de  exercício;  e  personalidade  formal  e  material.  A 

capacidade de direito é entendida como aquela inerente  à personalidade,  sendo própria de 
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todo o sujeito de direito, já a de exercício é um atributo apenas dos sujeitos de direitos que se 

encontram aptos para exercer os direitos dos quais são titulares,  sendo a única espécie de 

capacidade passível  de restrições  legais,  como nos casos de incapacidades  civis  elencadas 

pelo  Código  Civil  brasileiro.  A  capacidade  de  exercício  é,  portanto,  a  limitadora  da 

personalidade  jurídica  de  uma  pessoa,  todavia,  não  pode  ser  considerada  como  um 

pressuposto para a sua existência.

Quanto à personalidade formal, esta também seria inerência do ser humano, devido à 

sua  condição  de  ser  sujeito  de  direito,  desde  o  início  de  sua  existência  até  o  seu  final, 

independentemente  de reconhecimento  normativo,  e  a  personalidade  material  seria  àquela 

reconhecida expressamente pela lei. 

Os direitos  assegurados  ao nascituro,  desde sua concepção,  pela  norma  legal  ou, 

ainda, pela jurisprudência, o tornam sujeito de direitos desde então, em virtude deste aspecto, 

o nascituro é considerado como pessoa detentora de personalidade jurídica formal e possuidor 

de capacidade de direito. Esses direitos são certos e presentes, na medida em que produzem 

efeitos imediatos, como é o caso, dentre outros, do seu direito à vida, sendo considerada crime 

a  interrupção da  gravidez,  salvo  as  hipóteses  previstas  como aborto  legal,  e  o  direito  ao 

recebimento  de  alimentos,  devidos  pelo  seu  genitor,  que  possibilitem o  desenvolvimento 

digno e saudável da gravidez.

Diversos são os tratados de Direito internacional que tratam de matéria de Direitos 

Fundamentais firmados pelo Brasil que trazem em seu conteúdo disposições diretas acerca da 

necessidade de que sejam considerados como pessoa os seres humanos desde a concepção, 

devendo ser observados seus direitos desde tal  momento,  sendo o marco de início de sua 

existência.  Nesse  sentido  é  a  proposta  do  Projeto  de  Lei  n.  478/2007  apresentado  pelos 

Deputados Federais Luis Bassuma e Miguel Martini, que veio preencher a lacuna existente na 

legislação acerca do assunto, bem como tentar dirimir as controvércias sobre a legimitidade 

do reconhecimento de uma personalidade jurídica ao nascituro. 

Segundo o  referido  projeto  de  lei,  o  conceito  de  nascituro,  como  o  ser  humano 

concebido  mas  ainda  não  nascido,  inclui,  inclusive,  os  embriões  fertilizados  “in  vitro”, 

adotando  a  teoria  concepcionista,  mediante  o  expresso  reconhecimento  da  dignidade  e 

natureza humana ao nascituro desde a sua concepção, resguardando a ele todos os direitos a 

que faz juz, principalmente em se tratando de direitos de personalidade.

Através de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, baseada 

principalmente na Constituição Federal de 1988, a qual estabelece a proteção à vida como 

princípio  fundamental,  bem  como  adota  o  regime  de  Estado  Democrático  de  Direito, 
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comprometido com a igualdade e  a defesa da dignidade da pessoa humana, tem-se, portanto, 

que  é  o  dever  do  Estado e  da  sociedade  fazer  valer  os  direitos  fundamentais  a  todas  as 

pessoas, sem distinção de idade, cor, sexo, nacionalidade, nível social ou forma de vida, intra-

uterina  ou  extra-uterina,  observando  o  princípio  da  relatividade  ou  conveniência  das 

liberdades  públicas  quando  houver  conflito  entre  dois  ou  mais  direitos  ou  garantias 

fundamentais.

Portanto, após efetivamente demonstrada a existência da qualidade de pessoa e de 

vida  humana  do  nascituro,  tanto  em  meio  à  lei,  quanto  ao  entendimento  doutrinal  e 

jurisprudencial, que buscam a aplicabilidade dos direitos que lhe são assegurados, devem ser 

reconhecidos, também, todos os direitos que são inerentes a qualquer outra pessoa, eis que, 

uma  vez  evidenciada  sua  natureza  humana,  ficam garantidos  os  direitos  oriundos  de  sua 

personalidade jurídica formal.
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