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RESUMO 
 
CARNEIRO FILHO, Humberto João. De persona a pessoa: o reconhecimento da dignidade 
do nascituro perante a ordem jurídica brasileira. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 
 

A presente dissertação intenciona analisar a atribuição da categoria jurídica “pessoa” ao 
nascituro no contexto da formulação jurídico-filosófico dos sentidos atribuídos àquele termo, 
desde a tradição romana até o contexto da crise da segurança jurídica por codificação em que 
a dignidade é juridicamente eleita como um valor da pessoa humana. No direito romano, o 
conceito de pessoa (persona) não era dotado de uma carga abstrata como a que foi atribuída 
pela Pandectística do século XIX, mas abrangia o ser humano concretamente nas suas 
múltiplas dimensões, inclusive considerando-se como tal o nascituro (concebido porém não 
nascido), ao qual eram garantidos direitos com vistas ao seu nascimento. O adágio conceptus 
pro iam nato habetur foi construído a partir do tratamento romano concedido ao nascituro, 
surgindo ao seu respeito duas interpretações: uma mais fiel às fontes justinaneias, que 
reconhece a realidade concreta do nascituro equiparando-o ao já nascido e outra, abstrata, 
sustentada pela Pandectística e baseada no pensamento de Savigny, que considerava a 
paridade entre nascituro e nascido uma simples ficção legal. Essa última interpretação 
influenciou a elaboração de muitos códigos civis, como o alemão e o brasileiro de 1916, os 
quais dispuseram que personalidade natural somente seria imputada quando do nascimento 
com vida. A ideia de personalidade, enquanto uma mera imputação, se afasta da tradição 
filosófica que considera a pessoa em seu aspecto ontológico, um fato que merece ser 
reconhecido como um prius do ordenamento jurídico. O princípio da dignidade humana, 
encartado na Constituição de 1988 como fundamento da República, serve como indicativo de 
um personalismo ético que se reflete no direito privado fornecendo elementos para ampliar o 
conteúdo semântico do conceito jurídico “pessoa”, reconhecendo-se a dignidade pessoal do 
nascituro tal como feito no Pacto de São José da Costa Rica ao destacar a personalidade 
jurídica enquanto um direito e o nascituro como pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: personalidade jurídica, nascituro, dignidade humana, pessoa, personalização. 



 

ABSTRACT 
 
CARNEIRO FILHO, Humberto João. From persona to person: recognition of the dignity of 
the unborn child in the brazilian legal system. 2012. 134 f. Dissertation (Master’s Degree of 
Law) – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 
 
This dissertation intends to analyze the attribution of the juridical category of “person” to the 
unborn child in the context of the juridical-philosophical formulation of meanings attributed 
to the term person, from the Roman tradition until the context of the crisis of legal security by 
codification in which the dignity is juridically chosen as a value of the human person. In 
Roman law, the concept of the person (persona) was not endowed from the abstract, how it 
was attributed by the Pandectistic of the 19th century, but embraced the human being 
concretely in his multiple dimensions, inclusively considering itself as such the unborn child, 
to which was guaranteed the rights in view of his birth. In regard of axiom conceptus pro iam 
nato habetur, based in the roman treatment given to the unborn, emerged two interpretations: 
one, more faithful to the Justinian tradition, which recognizes the concrete reality of the 
unborn child and equates him to the already born, and the other, abstract, sustained by the 
Pandectistic and based on the thoughts of Savigny, which considers the parity between the 
unborn and the born simply a mere fiction. This latter interpretation influenced the elaboration 
of many civil codes like the German and the Brazilian Code of 1916, both of which 
determined that the natural personhood can be attributed only when the child is born alive. 
The idea of personhood while a simple legal attribution withdraws itself from the 
philosophical tradition that considers the person in his ontological aspects, a fact that deserves 
to be recognized as primary in the juridical planning. The principle of human dignity, 
incorporated in the Brazilian Constitution of 1988 as the foundation of the Republic, serves as 
an indication of an ‘ethical personalism’ which reflects itself in personal rights, providing 
elements to enlarge the semantic content of the juridical concept of person, recognizing the 
personal dignity of the unborn child, as done in the ‘Pact of San Jose, Costa Rica’ (American 
Convention on Human Rights), to singularize the juridical personhood as a right and the 
unborn child as a person.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: legal personality, unborn child, human dignity, person, personalization. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juiz Potter Stewart: And the basic constitutional 
question initially is whether or not an unborn fetus is 
a person, isn’t it? 
Mr. Flowers: Yes, and entirely to the constitutional 
perspective. 
Justice Potter Stewart: It’s critical to this case, is it 
not? 
Mr. Flowers (advogado representante do Estado do 
Texas): Yes, sir, it is. 
[…] 
Juiz  Potter Stewart: Well, if it were established that 
an unborn fetus is a person within the protection of 
the Fourteenth Amendment, you would have almost 
an impossible case here, would you not? 
Senhora Weddington (advogada de Roe): I would 
have a very difficult case. [Risada] 
 
Trechos dos debates orais durante o julgamento 
do Caso Roe vs. Wade perante a Suprema Corte 
Americana em 1971. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pessoa não é apenas mais um nome. É um termo que pertence àquele grupo de 

palavras que, “além de sons e letras, [são] estatutos sociais pelos quais se luta, para entrar 

neles ou para sair deles”1. Assim, ser juridicamente uma pessoa, é obter da parte do direito o 

estatuto próprio da categoria, é conquistar um espaço mais privilegiado dentro da escala de 

sujeitos do ordenamento. O conceito de pessoa representa um momento fundamental na 

reflexão ética contemporânea e, juntamente com a questão da dignidade e dos direitos 

humanos, oferece um excelente campo de estudo inclusive para quem deseje pesquisar-lhe o 

fundamento. Sendo ela objeto de investigação em várias áreas do conhecimento humano, 

desde a filosofia até a psicologia, convencionou-se chamar juridicamente pessoa, em linhas 

gerais, todo o ser humano capaz de adquirir direitos. De fato, situando-se o direito no âmbito 

das relações interpessoais, coube também a ele formular o seu conceito próprio de pessoa, 

autonomizando-se do senso filosófico, no entanto, correspondendo a uma mesma realidade 

ôntica, qual seja, o ser humano2.  

Nesse sentido, já os romanos faziam uso do termo persona para exprimir 

exatamente a realidade em favor da qual todo o direito foi constituído: os seres humanos no 

exercício dos seus muitos papéis sociais. Todavia, percebe-se que essa primitiva ideia de 

pessoa (persona) não corresponde à mesma adotada pelo direito moderno. Foi por volta do 

século XIX que se forjou o conceito jurídico de pessoa, mais voltado para aspectos de 

natureza patrimonial (isto é, focando na possibilidade de aquisição de direitos 

economicamente apreciáveis) do que para preocupações relacionadas com a constituição 

ontológica do ser humano.  

Em tal contexto foi gestado o Código Civil de 1916, o qual considerou que a 

personalidade jurídica dos seres humanos somente ser-lhes-ia imputada quando do 

nascimento com vida, assegurando-se, porém, a proteção de alguns interesses patrimoniais do 

ser concebido e ainda não nascido (nascituro). O Código Civil de 2002, por sua vez, repetindo 

a disposição do Código Beviláqua, também estampa que a personalidade jurídica dos seres 

humanos “começa” do nascimento com vida (art. 2º). 

                                                 
1 HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas:  as bem-aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo 

Regime. São Paulo: Annablume, 2010. p. 18. 
2 Cf. HERVADA, Javier. Crítica introdutória ao Direito Natural . Trad. de Joana Ferreira da Silva. Porto: 

Resjuridica, [s. d.], p. 108. 



11 
 

Ocorre que muitos fatos aconteceram durante o período entre esses dois códigos 

(quase um século). No direito, sobretudo em razão das Grandes Guerras, passou-se a estimar a 

dignidade humana tanto nos textos constitucionais como nos documentos internacionais 

relacionados aos direitos humanos, de modo que essa tendência é sintomática de uma busca 

pelo reconhecimento jurídico do valor da pessoa em si mesma e o respeito aos seus 

semelhantes em decorrência da igualdade entre todos. Ao mesmo tempo, tanto os reclamos de 

grupos feministas em favor do abortamento, como os avanços das pesquisas da biotecnologia 

com embriões humanos vêm provocando o direito, no sentido de que salientam-se 

fundamentos jurídicos (a par dos éticos e religiosos) relativos à proteção ou desproteção civil 

do nascituro particularmente no que tange à tutela interesses que ultrapassam a esfera da 

estrita patrimonialidade. 

Pelo nascituro ser uma vida incipiente, organicamente ordenada ao 

desenvolvimento de uma pessoa humana, merece ele, por sua própria razão de ser, uma tutela 

jurídica que lhe assegure de modo suficiente o natural desenvolvimento e respeite a sua 

individualidade ontológica, considerando, obviamente, as suas peculiaridades. Destarte, para 

fins de defesa dos seus interesses jurídicos que hoje se revelam como para além da mera 

dimensão patrimonial, mas voltados à proteção da própria vida humana, exsurge o 

reconhecimento jurídico do nascituro sub specie personae, posto que circunscrito a uma 

realidade que fundamenta a visualização de sua dignidade humana, qual seja, o fato de ser 

humano, haja vista que naturalia iura civilis ratio perimere non potest3 (Institutas de 

Justiniano III, 1, §11).  

Nesse sentido, o presente trabalho pretende, através de um itinerário especulativo 

histórico-jurídico, enfrentar algumas indagações que dizem respeito ao lugar em que se 

encontra o nascituro no direito e se seria possível considerá-lo juridicamente dotado de um 

status pessoal semelhante ao dos demais membros da comunidade (já nascidos). Para tentar 

responder a essas e outras inquirições, apresentar-se-á como ele cambiou de lugar no estrato 

jurídico, passando de pessoa no direito romano (persona) até ser excluído dessa categoria no 

personalismo moderno. Além disso, mostrar-se-á, em linhas gerais, como foram construídos 

diversos conceitos filosóficos de pessoa ao longo do tempo e como alguns deles serviram de 

aporte à formulação da moderna ideia jurídica de personalidade.  

Ademais, também se intenciona fixar os fundamentos jurídicos para a afirmação 

da paridade jurídica entre o nascituro e os já nascidos à luz da tradição romanística, bem como 

                                                 
3 “A razão civil não pode abolir os direitos naturais” (Tradução do autor). 
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considerando os avanços trazidos pelo constitucionalismo moderno o qual, frente à crise do 

modelo de segurança jurídica por codificação, fornece subsídios concretos para a superação 

de um modelo de personalidade tida como mera imputação, com vistas ao consideração 

daquela, mesmo na esfera civil, enquanto um prius, uma realidade que antecede o jurídico. 

Advirta-se que não se pretende aqui enveredar por perspectivas bioéticas 

relacionadas ao assunto  conquanto guardem certa pertinência com o objeto pesquisado – em 

razão do resvalo na zona cinzenta existente na passagem da ética para o direito. Tampouco se 

intenciona abordar de maneira central e exaustiva os direitos que são aplicáveis ao nascituro, 

bem como sua capacidade jurídica para determinados fatos (como a vocação sucessória), 

embora façam-se aqui pontuais menções a determinadas espécies de direitos da personalidade. 

Essas questões tangenciarão o esforço especulativo a ser desenvolvido com vistas a enfocar 

especialmente na categoria jurídica personalidade e a sua relação com o ser humano 

concebido, porém ainda não nascido. 

A discussão a ser empreendida relaciona-se, de fato, com o debate afeto ao status 

jurídico do nascituro, sendo em certa medida algo mais da mesma longeva discussão sobre a 

sua natureza jurídica e que colocou lado a lado os “concepcionistas” e os “natalistas”. 

Contudo, a investigação pretende desvencilhar-se de um exame exclusivamente centrado no 

sistema do Código Civil (mesmo partindo de um problema que gravita em torno de um dos 

seus artigos) para tecer observações acerca de uma categoria jurídica nele especialmente 

consagrada (a personalidade).  

Para Torquato Castro Junior, discussões doutrinárias desse jaez nada mais seriam 

do que debates etéreos que afetariam muito pouco a prática jurídica4. Para ele, elucubrações 

acerca da natureza do nascituro (se é “pessoa”, “quase-pessoa”, dotado de “personalidade 

resolúvel”, etc.), constituir-se-iam em problemas semânticos que envolvem tão somente a 

teoria, em nada afetando a prática, posto que, independentemente das explicações fornecidas, 

a decisão ao final haveria de ser sempre a mesma5. A esse propósito, impende asseverar que 

neste trabalho não se buscará discutir a natureza jurídica do nascituro com o escopo de 

“salvar” as disposições do sistema jurídico ou adequar artigos de lei às abstrações 

empreendidas pela doutrina, como feito outrora. Tal intento, enquanto um fim em si mesmo, é 

de se rechaçar, como criticamente expõe Torquato Castro Junior. Aqui, tenta-se empreender 

uma discussão em relação àquilo que pode ser considerado como tecla de abertura do 

                                                 
4 CASTRO JUNIOR, Torquato. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente. São Paulo: 

Noeses, 2009. p. 20. 
5 CASTRO JUNIOR, loc. cit. 
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reconhecimento da dignidade do nascituro – a sua personalidade jurídica – através de uma 

(re)leitura de chaves fornecidas pelo sistema de direito civil (particularmente em torno do 

conceito de pessoa), haja vista que a vida real não existe para os sistemas, mas são os sistemas 

que devem ser feitos para a vida real6. 

Este trabalho, portanto, ambiciona ser um pequeno contributo nesse momento de 

abstração dogmática, de “reflexão etérea”, para ressaltar o aspecto instrumental do direito, em 

particular no tocante à dignidade de um ser já existente e cujo nascimento é esperado e as 

possibilidades de realização desse intento através da ressignificação da categoria de pessoa, o 

que pode também ser interpretado como o resgate de uma semântica tradicional, de raiz 

romana. Tudo isso se lastreia na reconhecida relevância que têm os conceitos para o direito, 

os quais possuem, nos dizeres de Koselleck, o papel abrir horizontes e determinar os espaços 

de experiências7 na medida em que são utilizados pela máquina teórica jurídica para conferir 

sentido à experiência contemporânea e pleitear expectativas de futuro, de modo que “antes 

dos momentos pragmáticos, existem sempre momentos dogmáticos”8.  

De fato, se é possível afirmar com Hespanha que se deve “encarar a categorização 

social como uma forma de institucionalização de laços políticos; e as tentativas de 

recategorização como espécie de revolução”9, também é verdade que a categorização jurídica 

é igualmente uma forma de institucionalização de laços pessoais, sendo os intentos 

recategorizadores igualmente uma espécie de revolução. E é nesse sentido específico que a 

dissertação em tela sustenta, em um momento dogmático, o câmbio do sentido jurídico de 

pessoa – um conceito tão cheio de vida – exatamente para assegurar a dignidade de pessoa ao 

nascituro em um horizonte de expectativas que se coloca. 

Recaséns Siches considerava quatro problemas diferentes em relação à ideia 

jurídica de pessoa e que, no seu entender, merecem ser enfrentados com claridade e rigor 

mental. O primeiro, tema de Teoria Geral do Direito, busca indagar o que quer dizer pessoa 

em termos jurídicos, ou seja, qual a importância dessa categoria para o direito. A segunda 

questão alude a quem são os entes em relação aos quais recai tal qualificação jurídica, 

cuidando-se, assim, de um tema a ser enfrentado por cada ordenamento positivo. Em que 

consiste o ser desses entes a que o direito confere a personalidade? Em outros dizeres: qual a 

                                                 
6 FREITAS, Augusto Teixeira de. Esbôço do Código Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1952. p. 

30. Edição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
7 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto: Ed-PUC Rio, 2006. p. 306. 
8 HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas:  as bem-aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo 

Regime. São Paulo: Annablume, 2010. p. 21. 
9 Ibidem. p. 19. 
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essência do humano? Eis a terceira questão enumerada por Siches e que perfaz algo a ser 

enfrentado pela Antropologia Filosófica. Por fim, como quarta questão, coloca-se o 

planejamento a respeito de a quem o direito deve conceder a personalidade, sendo um tema 

objeto da Estimativa Jurídica ou da Filosofia Política10. 

A presente dissertação se desenvolve em cinco capítulos: um inicial, de caráter 

explicativo quanto à semântica do objeto em estudo (o nascituro), e quatro outros nos quais se 

abordam alguns aspectos destacados nesses problemas apontados por Recaséns Siches. 

 O capítulo inicial versa, pois, acerca de esclarecimentos terminológicos a respeito 

do nascituro, do que dele se entende juridicamente, bem como as acepções jurídicas 

relacionadas a duas outras categorias afins: a concepção e o embrião.  

No segundo capítulo – que guarda certo nexo com a segunda questão apontada 

por Recaséns –, abordar-se-á a problemática a respeito do tratamento jurídico conferido pelos 

romanos ao concebido ainda não nascido, relacionando-o com a acepção romana de pessoa 

(persona), encarando as alegadas divergências na tutela jusromana do nascituro e a construção 

do brocardo conceptus pro iam nato habetur, que muito influenciou o direito ocidental. 

No terceiro capítulo, abordar-se-ão as transformações sofridas na filosofia em 

relação ao conceito de pessoa e a forma com que houve a mutação desse conceito em uma 

categoria propriamente jurídica, vinculada à ideia de sujeito de direitos, assim como a sua 

consagração na codificação alemã, particularmente na Parte Geral do Código Civil germânico, 

instância de cristalização de conceitos gerais reforçadores do ideais de certeza e segurança 

jurídicas (relação com a terceira e primeira questões de Recaséns).  

Na quarta parte do trabalho, explorar-se-á a situação jurídica do nascituro no 

contexto da primeira codificação brasileira, inspirada em grande parte na codificação alemã, 

tendo-se em conta o direito pré-codificação brasileiro, as discussões empreendidas na 

elaboração do Código relacionadas à personalidade dos seres humanos – alterando-se as 

disposições do Projeto Primitivo apresentado por Clóvis Beviláqua –, além do estudo a 

respeito do condição do nascituro perante o intento de personalização universal de Teixeira de 

Freitas e diante de outros projetos de Código Civil (tema vinculado com a segunda indagação 

recaseniana). 

No capítulo derradeiro, em tarefa que toca o quarto problema recaseniano, 

considerando as transformações pelas quais passou a ordem jurídica brasileira, 

particularmente no contexto da Constituição Brasileira de 1988 e do Código Civil de 2002, 

                                                 
10 SICHES, Luis Recaséns. Tratado general de filosofia del derecho. Mexico: Porrua, 1959. p. 260. 
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enfrentar-se-ão as relações entre o personalismo e a dignidade humana, o tratamento da 

personalidade no Código Civil atual frente à crise do modelo de segurança jurídica por 

codificação e o reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro perante o ordenamento 

jurídico pátrio, tendo em conta, inclusive, o disposto no Pacto de San José da Costa Rica, 

importante instrumento de defesa dos direitos humanos. 



 

1 DO CONTEÚDO JURÍDICO A QUE SE REFERE A PALAVRA NA SCITURO E 

CONCEITOS AFINS 

 

 

Por se exteriorizar através da linguagem, o direito necessita delimitar os sentidos 

de alguns termos e expressões utilizados em sua operacionalização. Essas palavras, 

convertidas em conceitos, são ferramentas efetivas de aperfeiçoamento da dogmática jurídica, 

especialmente no modo pelo qual ela se desenvolveu a partir do século XIX, quando a 

constituição e desenvolvimento da Teoria Geral do Direito, que tem como um dos seus 

capítulos centrais a teoria dos conceitos fundamentais1 – em que são sistematizados os 

conteúdos das relevantes categorias da experiência jurídica –, exigiu tal processo.  

Esses conceitos fundamentais, também chamados por Kaufmann conceitos 

jurídicos próprios ou autênticos, são noções dadas apriorística ou necessariamente com o 

direito de modo tal que o seu exato conhecimento “e [o] da sua recíproca relação, é um 

pressuposto indispensável de qualquer contacto científico com o direito”2. Exemplos deles são 

os conceitos de fato, norma e sujeitos (jurídicos), os quais assumem um papel significativo na 

organização lógica da estrutura do sistema jurídico. 

Contudo, pelo fato de nem todas as noções especificamente jurídicas serem 

apresentadas com tal caracterização, admitiu Kaufmann a existência de conceitos jurídicos 

impróprios ou juridicamente relevantes, não pertencentes à estrita linguagem jurídica, mas 

dos quais esta se serve com o intuito de atribuir-lhes um significado próprio. A inserção 

desses conceitos no sistema jurídico ocorre de modo natural pelo fato de o legislador servir-se 

da linguagem corrente (vinculada à realidade) na elaboração das normas jurídicas, de modo 

que: 

Pode pegar-se ao acaso em qualquer lei, qualquer livro de doutrina, qualquer 
comentário jurídico que sempre nos iremos deparar com conceitos extraídos 
da realidade que nos envolve: nascimento, morte, coisa, danos, vontade, 
erro, posse [...] e assim por diante até ao infinito; não existe aqui um fim 
precisamente porque a realidade, de que provêm estes conceitos, não tem 
fim. São conceitos da linguagem corrente.3 
 

 

                                                 
1 KAUFMANN, A.; HASSEMER, W. (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 

contemporâneo. Trad. de Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 140. 

2  Ibidem, p. 146. 
3  Ibidem, p. 142. 
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Ao lado dos conceitos jurídicos autênticos e dos relevantes é possível apontar 

também os conceitos jurídicos irrelevantes, construções pertencentes a “uma esfera que não 

tenha qualquer significado jurídico”4 e cujo sentido não enseja qualquer consequência 

jurídica. 

A partir dessa diferenciação kaufmanniana a respeito das espécies de conceitos 

jurídicos, intenciona-se no presente capítulo analisar o conceito de nascituro, para fins de 

identificação de sua relevância no sistema jurídico (mormente no direito privado), buscando-

se a semântica própria que lhe é atribuída pelo direito, assim como relacionando-a com outros 

conceitos afins não pertencentes à linguagem propriamente jurídica. 

 

 

1.1 O conceito de nascituro  

 

 

Considerando que o art. 2º do Código Civil Brasileiro – ao tratar da personalidade 

jurídica dos seres humanos – diz que a lei resguarda, desde a concepção, os direitos do 

nascituro, nota-se ser esta última palavra, na perspectiva kaufmanniana, um conceito jurídico 

relevante, expressão eidética acerca de um objeto existente na realidade5 e que interessa ao 

direito, mas não é dado necessariamente com este (como ocorre com fato e relação jurídica), 

pertencendo à linguagem corrente. Como o sentido de nascituro implica em diversas 

consequências jurídicas, é-lhe adjudicada pelo direito uma acepção técnica particular fazendo 

com que o conceito (tipo-ideal)6 passe a se constituir em mais uma ferramenta de 

                                                 
4 KAUFMANN.; HASSEMER, 2002, p. 145. 
5 A respeito da relação das idéias com os eventos reais (problema dos universais), para alguns ultrapassado, três 

correntes tradicionalmente se destacaram: a) a do realismo platônico, que propugnava que os conceitos 
existem somente no mundo das ideias (universalia ante rem); b) a do nominalismo, cujo expoente mais 
conhecido foi Guilherme de Ockham, o qual sustentava que o universal seria um mero nome, que tem uma 
função de “‘conotarmos’ (isto é, para notarmos juntos) vários fenômenos singulares” (in: VILLEY, Michel. A 
formação do pensamento jurídico moderno. Trad. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 
230), e c) o realismo moderado (à qual assentimos), da lavra de Santo Tomás de Aquino, seguindo a tradição 
aristotélica, segundo o qual os conceitos (universais) têm existência real fora da nossa mente e “são inclusive 
‘substâncias segundas’, sendo a qualidade de ‘substâncias primeiras’ atribuídas aos indivíduos [...] Tudo [...] 
existe em termos objetivos, independentemente do intelecto que o descobre nas coisas.” Ibidem, p. 227.  

6 Para João Maurício Adeodato, uma teoria do direito necessita encarar os pressupostos filosóficos (abismos 
gnoseológico e axiológico) a fim de tentar controlar a vagueza e ambiguidade inerentes a uma linguagem 
natural. A seu ver, a adoção de conceitos descritivos da realidade (tipos-ideais) se constituiria em uma 
estratégia para o enfrentamento do abismo gnoseológico e que ainda imunizaria o direito (não completamente) 
contra “a ingenuidade da concepção ontológica, ‘realista’, da língua e ajuda a reduzir pretensões de 
verdade” (in: ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São 
Paulo: Saraiva, 2002. p. 295). 
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operacionalização no sistema normativo, um conceito jurídico impróprio. Qual seria, 

consequentemente, a semântica jurídica de nascituro? 

Em lógica menor (ou formal), o conceito (ideia) é tido como a simples 

representação de determinado objeto sensível. Essa representação, na ordem lógica, pode ser 

considerada dotada de duas propriedades: compreensão e extensão. A compreensão de uma 

ideia é o conjunto dos elementos que lhe compõem (por exemplo, a compreensão da ideia de 

ser humano pode referir-se a ser vivo, sensível e racional), enquanto que a extensão é a 

quantidade de sujeitos em relação aos quais o conceito é aplicado (verbi gratia: a ideia de 

homem convém a Caius, a Francisco, a Marta, bem como aos sudaneses e aos cazaques, aos 

índios e aos mulatos, etc.), de maneira que quanto maior for a compreensão formal de um 

conceito, menor será a sua extensão7. À compreensão sói-se denominar também definição, a 

qual se manifesta por meio de um enunciado linguístico, tanto exprimindo o sentido da 

palavra (definição nominal – etimológica ou semântica8), como explicitando a natureza da 

coisa representada pelo conceito (definição real – essencial e descritiva9).  

Destarte, para alcançar a apprehensio essentiae rei de nascituro – partindo de uma 

perspectiva realista moderada e tendo em conta que a essência pressupõe a existência – é 

necessário investigar quid nasciturus est, de quais elementos é ele composto e qual a extensão 

o seu conceito, tudo isso para bem melhor o identificarmos na realidade objetiva de que faz 

parte o direito. 

De início, atenhamo-nos à etimologia da palavra. Vem ela do latim nasciturus, 

particípio futuro ativo do verbo nascor (portanto, natus sum) que deu origem ao substantivo 

do gênero masculino igualmente nasciturus10, pertencente à primeira declinação, no caso do 

nominativo singular. Cuida-se de uma palavra composta pelo prefixo nasc-, de raiz latina 

derivada11, e que remete à imagem de uma nova vida (daí o vocábulo latino nasci). Assim, a 

                                                 
7 Cf. JOLIVET, Régis. Tratado de Filosofia. Trad. de Geraldo Pinheiro Machado. Rio de Janeiro: Agir, 1969. p. 

58-61. 
8 A definição nominal etimológica é aquela que exprime a palavra através de suas raízes idiomáticas, enquanto a 

definição nominal semântica é aquela que se atém a todos os sentidos do termo. 
9 A definição real essencial, por sua vez, é o resumo dos elementos da ideia, “enunciando o gênero próximo e a 

diferença específica que a distingue das idéias do mesmo gênero” (in: JASPERS, Ludgero. Manual de 
filosofia. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1932. p. 272). A definição real descritiva é aquela “que, à falta dos 
caracteres essenciais [...] enumera os caracteres exteriores mais marcantes de uma coisa, para permitir 
distingui-la de todas as outras” (in: JOLIVET, Régis. Manual de Filosofia. 18. ed. Trad. de Eduardo Prado de 
Mendonça. Rio de Janeiro: Agir, 1990, p. 36). Segundo Jaspers, a definição real essencial é a definição 
perfeita, todavia é rara de se dar, pois supõe uma classificação definitiva (cf. JASPERS, 1932, loco citato).  

10 Saliente-se que nasciturus também pode ser, em língua latina, adjetivo ou verbo (particípio futuro ativo de 
nascor). No caso, o consideraremos como um substantivo, por se tratar de palavra que encerra ideia de um ser. 

11GÓIS, Carlos. Dicionário de raízes e cognatos da língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Paulo de 
Azevedo & Cia, 1945. p. 206-207. 
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definição nominal etimológica de nascituro pode ser apresentada como “aquele que está para 

nascer”. 

Quanto à sua definição nominal semântica, segundo Laudelino Freire, nascituro 

expressa a ideia de um “ser ainda por nascer e cujo nascimento se espera”12. Tal sentido é 

também apresentado em outros dicionários, como no Houaiss13. Por sua vez, o senso comum 

dos juristas, consagrado na lexicografia14 e manualística específicas fornece a definição real 

essencial de nascituro: é o ser humano concebido (gênero próximo), contudo, ainda não 

nascido15 (diferença específica) – conceptus sed nondum natus.  

Debruçando-se sobre o art. 2º do Código Civil Brasileiro16, é possível extrair 

elementos para a construção de uma definição real descritiva de nascituro, conquanto o 

legislador, no artigo enfocado, não intencionasse apresentar uma delimitação conceitual, 

reproduzindo na realidade um sentido consagrado na tradição jurídica. À luz do mencionado 

artigo17, o nascituro é: a) um ser (humano) concebido; b) que não possui personalidade 

(jurídica); c) tem o potencial de adquirir personalidade jurídica, em nascendo com vida e que, 

d) desde a sua concepção lhes são assegurados direitos18.  

Tendo em mente todas essas modalidades de definições, é possível rematar que 

nascituro é o ser humano já concebido, dotado de direitos e cujo nascimento se espera, assim, 

essa característica é conservada até enquanto vive intrauterinamente, ou seja, desde a 

concepção até a conclusão do parto, de modo que ao autonomizar-se exteriormente é tido por 

                                                 
12 NASCITURO. In: FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. v. IV. 3. ed. 

Rio de Janeiro: José Olímpio, 1957. p. 3570. 
13 O qual cita o nascituro como “(aquele) que está para nascer”, (vide: NASCITURO. In: HOUAISS, Antônio; 

VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
p. 308). 

14 Verbi gratia, o nascituro é tido por Carvalho Santos como “o que há de nascer, que está gerado, mas ainda não 
nascido” (vide: NASCITURO. In: SANTOS, J. M. de Carvalho. Repertório Enciclopédico do Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, [s.d.]. v. XXXIV. p. 15). 

15 Esta foi a definição apresentada por Limongi França (cf. FRANÇA, Limongi, Manual de Direito Civil . 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 1. p. 123) e também utilizada por Pontes de Miranda, ao mencionar a 
definição latina conceptus, sed nondum natus (cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
Direito Privado . 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. t.1. p. 173.) 

16 Trata-se, neste momento, de uma perfunctória apreciação do art. 2º do Código Civil, apenas para fins de 
investigação do conceito de nascituro, haja vista que o mencionado artigo será objeto de análise crítica mais 
detida em outros momentos da dissertação, sobretudo no Capítulo 2.  

17 “Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro.” (in: BRASIL. Código Civil. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04/08/2011.) 

18 Bem nota Silmara Chinelato que Limongi França, na primeira edição do seu Manual de Direito Civil, 
apresentou concisamente os elementos essenciais do termo conceituando, como sendo: a) a pessoa; b) que está 
por nascer; c) já concebida e, d) no ventre materno (cf. ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do 
nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 9.). De fato, cuida-se de outra definição real descritiva bastante 
singular e baseada não só na literalidade do art. 4º do Código Civil de 1916, como também no sistema jurídico 
brasileiro como um todo. No bojo do presente capítulo serão encarados esses elementos, de modo que, por ora, 
adotamos a definição descritiva que extrai os elementos presentes no art. 2º do vigente Código Civil. 
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nascido, desvinculado das entranhas maternas, contudo, ainda unido por laços de dependência 

biológica e afetiva à sua genitora. 

 

 

1.2 O conceito de concepção 
 

 

Em lei, a concepção é declarada como o termo inicial da tutela da vida humana. 

Com efeito, no art. 2º da Lei de Alimentos Gravídicos (Lei nº 11.808/2008) é a concepção 

mencionada como início do exercício do direito a alimentos. O Código Civil de 2002, por sua 

vez, adota a mesma orientação daquele de 1916, estampando no art. 2º a menção ao instante 

da concepção dispondo que, conquanto a “personalidade civil da pessoa” (sic) natural comece 

com o nascimento com vida, a lei há de salvaguardar os direitos do nascituro a partir daquele 

instante. Inegavelmente, é a concepção o ponto de partida para a consideração do início da 

existência da mais elementar forma de vida humana, de modo a ser importante, para fins 

jurídicos, a precisão da sua semântica. 

A pretensão do diploma de 2002, ao estabelecer a concepção como primeiro 

extremo da tutela de direitos do ser humano, foi a de (tentar) fazer coincidir a vida jurídica 

com a vida física. No processo de discussão do seu Projeto até pensou-se em suprimir a 

expressão “desde a concepção” prevista no art. 2º. Tal iniciativa teria vindo do autor da Parte 

Geral do Projeto, o Ministro Moreira Alves, com o fito de adequar a Parte Geral do Código 

com os dispositivos que tratam da sucessão dos nondum concepti19. Pensava-se que a alusão à 

concepção constituir-se-ia em restrição à autorizada sucessão ab intestato da prole eventual, 

ou seja, esta não teria os seus direitos assegurados, posto que ainda não concebida, de modo 

que restaria melhor redigido o art. 2º se fosse incluída a prole eventual como titular dos 

direitos resguardados pela lei por força do artigo que rege o início da personalidade, 

incluindo-a, assim, no âmbito da semântica do termo nascituro. 

 Como bem destacou Silmara Chinelato, a proposta de Moreira Alves incorria em 

confusão terminológica entre nascituro e nondum conceptus – distinção esta tão relevante – 

posto que equiparava claudicantemente os diferentes jurídica e biologicamente, mantendo-se, 

entretanto, o tratamento desigual entre o concebido e os já nascidos ao arrepio da tradição 

                                                 
19 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo do Brasil. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília, n. 97, p. 181-190, jan./mar., 1988. 
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jurídica brasileira pré-codificação que sempre tratou estes últimos como semelhantes, não 

agindo igualmente em relação à prole eventual e os nascituros20.  

Nesse particular, importa sublinhar que os nascituros diferem essencialmente dos 

concepturos (concepturus) porquanto são estes últimos meros “projectos de concepção de 

seres humanos, cuja concepção e nascimento se prevêem como possíveis”21. Os concepturos – 

denominação utilizada à exaustão pela doutrina portuguesa – pertencem tão somente ao 

domínio das possibilidades, uma concepção ainda por se concretizar, porém idealmente 

planejada.  A doutrina brasileira, por sua vez, prefere denominá-los prole eventual (nondum 

concepti) fazendo uso de expressão que melhor realça o fato de se tratarem os concepturos 

uma abstração legal (fictio) forjada para fins estritamente patrimoniais vinculados à sucessão 

testamentária.  

Assim, enquanto nos nascituros há vida humana, sendo este o principal motivo 

pelo qual a lei lhes resguarda direitos desde a concepção (direitos estes que ultrapassam a 

mera esfera patrimonial-sucessória), nos concepturos é ausente qualquer realidade biológica, 

dado que sequer foram concebidos. De fato, a redação final do artigo 2º do Código Civil, que 

trata a respeito do início da personalidade jurídica das pessoas naturais, ao consignar que “a 

lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” além de considerar a diferença 

entre o nascituro e o não-concebido (ambos vocacionados à sucessão ab intestato), também 

fixa o instante a partir do qual o nascituro assim o é, qual seja, a concepção. É por não ser 

ainda concebida que a prole eventual resta excluída da noção de nascituro22. 

A essa altura, cumpre indagar: o que significa a concepção? Proveniente do latim 

conceptio, conceptionem, a palavra concepção é designativa, na maioria de suas acepções, de 

uma ação de efeito inovador, seja ela ad intra (concepção intelectiva, novo engenho do 

espírito), seja ad extra (concepção geracional, novo ser). Assim sendo, conceber é agir com 

novidade.  

                                                 
20 ALMEIDA, 1988, p. 188. 
21 SOUSA, Rabindranath Capelo. Teoria Geral do Direito Civil . v. 1. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 265.  
22 Nota bene que Capelo de Souza considera nascituro como uma categoria geral que engloba todo aquele que 

está para nascer, seja ele concebido ou não, daí diferenciar os nascituros concebidos (o que a doutrina 
denomina simplesmente como nascituros) dos não concebidos ou concepturos, os quais não possuem qualquer 
realidade biológica (cf. SOUSA, 2003, loco citato). Carlos Alberto da Mota Pinto, também classifica os 
nascituros entre já concebidos (nascituros tout court) e os não concebidos (concepturos), (cf. PINTO, Carlos 
Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil . 3. ed. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 200). No presente 
trabalho, seguiremos a tradição civilística brasileira a respeito do tema a qual considera o nascituro como o já 
concebido porém ainda não nascido, sendo a prole eventual (concepturos) considerada como ainda não 
concebida biologicamente.  
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De fato, sem embargo de outros sentidos que o léxico apresenta para tal termo – 

como, inclusive, os equivalentes a compreensão e opinião23 –, conceber se consagrou como 

expressão de trazer algo novo à existência, uma vida nova. Laudelino Freire, verbi gratia, 

indica como primeiro senso aplicável à concepção o fato de ser concebido ou de ser gerado, 

revelando-a sinônima de geração e percepção24. 

Biologicamente, a concepção é o fato natural da formação de uma nova vida no 

seio materno. Esse momento geracional da espécie humana sempre foi um mistério 

perturbador dos ânimos das mentes mais cultas, estando há muito intimamente relacionado ao 

problema filosófico da existência da alma e a sua infusão no corpo humano. De fato, muitos 

foram os sistemas filosóficos que se debruçaram acerca desse assunto, seja em seu viés 

metafísico (o problema da criação da alma), seja quanto ao aspecto físico que envolve a 

matéria (isto é, quando a pessoa humana é concebida) 25. Dentre todas, a tese aristotélica26 foi 

a que por mais tempo teve acolhida, influenciando muitos filósofos. A esse respeito, vale 

trazer o comentário do cônego de Palermo, Francisco Cangiamila27, autor de uma importante 

obra teológica no século XVIII a respeito de ensinamentos e debates relacionados ao 

desenvolvimento pré-natal e nascimento das crianças: 

João Marcos, primeiro médico da cidade de Praga, pretende que a alma 
racional não exista antes do nascimento; esta foi a opinião de Platão, de 
Asclepíades, de Protágoras e de muitos estóicos: a criança, dizia, recebe a 
alma por infusão ao tempo de nascer e quando começa a respirar. Se pela 
palavra alma entendem os filósofos o sopro ou o ar que é necessário para a 
respiração, defendem uma verdade inegável. Mas pode-se-lhes opor a 
autoridade da Sagrada Escritura, na qual se diz que São João deu saltos no 
ventre de sua mãe aos seis meses. Aristóteles foi o primeiro que fixou a 
animação dos meninos no 40º dia. Santo Agostinho e todos os teólogos 
depois de Santo Tomás adotaram a opinião de Aristóteles, que foi o filósofo 
que maior crédito teve na Escola, até que, em 1640, Tomás Fieno se dedicou 
a destruí-lo, e tirá-lo da posição em que estava. [...] Nenhuma coisa é mais 

                                                 
23 CONCEPÇÃO. In: IDICIONÁRIO Aulete. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2007. Disponível em: 

<http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=concep%E7%E
3o>. Acesso em: 10 jun. 2011. 

24 FREIRE, 1957, p. 1499. 
25 Sobre uma exposição detalhada a respeito das diferentes visões filosóficas acumuladas até o século XIX a 

respeito da geração do ser humano, veja-se em LE-GRAND. Riesgo. Tratado de embriologia sagrada. 
Madrid: Greco-Latina, 1848, p. 18-29. 

26 O Estagirita sustentava que a animação ocorreria para os indivíduos do sexo masculino no quadragésimo dia e 
para os do sexo feminino no nonagésimo dia, tomando por fundamento ideia da sensação dos movimentos da 
criança pela mãe (quando seria perceptível a existência de alma). Tais movimentos, segundo os helenistas   
daquela época, seriam sentidos por esta em se tratando de feto masculino, aos quarenta dias, e em sendo 
feminino aos noventa (cf. LE-GRAND, 1848, p. 40). 

27 Nascido em 1702, em Palermo, falecido em 1763, Cangiamila foi Inquisidor-Geral do Reino da Sicília. Ficou 
conhecido como a autoridade pioneira no estudo da embriología, tendo escrito o livro Embriologia Sagrada, 
primeiramente escrito em latim e posteriormente vertido em várias línguas, inclusive para o grego moderno, 
em benefício dos ortodoxos (cf. NEEDHAM, Joseph. A history of embriology. Cambridge: Cambridge 
University, 1934, p. 182.). 
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fabulosa e ridícula que a distinção entre o tempo tão desproporcionado da 
animação dos machos e das fêmeas. (Tradução nossa)28 

 
 Santo Tomás de Aquino, por exemplo, fundado na doutrina biológica de 

Aristóteles, estabeleceu um estudo de embriologia próprio em que considerava o embrião 

como o princípio germinativo da vida animal. Para o Doutor Angélico, a concepção do ser 

humano – exato instante da infusão da alma intelectiva do corpo em formação – dar-se-ia em 

um momento posterior ao do início da formação do corpo (teoria da animação sucessiva ou 

tardia), posto que ainda não teria ocorrido a “disposição do corpo”, isto é, o término da sua 

formação com vistas a receber a alma29.  

Somente com o avanço dos estudos de embriologia foi possível chegar a um 

relativo consenso quanto aos processos naturais envolvidos na concepção de um ser humano. 

Diz-se relativo porque ainda inexiste unanimidade entre os membros da comunidade científica 

sobre quando se dá o momento da concepção, não havendo nessa questão, uma segura base 

empírica.  
                                                 
28 “Juan Marcos, primer Médico de la ciudad de Praga, pretende que el álma racional no existe antes del 

nacimiento; esta fue la opinión de Platon, de Asclepíades, de Protágoras, y de muchos Estóycos: El niño, decía, 
recibe el alma por infusión al tiempo de nacer, y quando empieza á respirar. Si por la palabra alma, entienden 
los Filósofos El soplo, ó el ayre que es necesario para la respiracion, defienden una verdad innegable. Pero se 
les puede oponer La autoridad de la Sagrada Escritura, en donde se dice que San Juan dió saltos en el vientre 
de su madre á los seis meses. Aristóteles fue el primero que fixó la animacion de los niños varones al dia 40. 
San Agustín, y todos los Teólogos despues de Santo Tomás, han adoptado la opinión de Aristóteles, que ha 
sido el Filósofo que ha tenido mayor crédito en la Escuela, asta que en 1640, Tomás Fieno se dedicó a 
destruirlo, y echarlo de la posesión en que estaba. […] Ninguna cosa es mas fabulosa y ridícula, que la 
distinción entre el tiempo tan desproporcionado de la animación de los machos y de las hembras. […] Todas 
las Universidades, excepto la de Coimbra, han desechado la opinión de Aristóteles sobre esta succesion de 
almas.” (CANGIAMILA, Francisco Manuel. Embriólogia Sagrada. 2. ed. Madrid: Pantaleon Aznar, 1785, p. 
22-23). 

29  Para Santo Tomás, a alma preexiste no embrião, “primeiro a nutritiva, depois a sensitiva, enfim a intelectiva”  
(AQUINO, [Santo] Tomás de. Suma Teológica. v. II. São Paulo: Loyola, 2002, p. 800), tendo-se que a 
geração humana é um processo que finda quando da criação da alma intelectiva por Deus sendo, pois, o 
homem gerado com a animação do intelecto.  Todavia, “nada impede, que o ato da criação e infusão da alma 
espiritual, pela Causalidade Divina, seja simultâneo ao final do processo que levará à conflagração, 
disposição ou organização do corpo embrionário. Em outras palavras, pode-se sustentar que o término da 
disposição daqueles princípios materiais que estabelecerão o corpo embrionário é simultâneo [com relação à 
ordem do término da disposição do corpo] à criação e infusão da alma no próprio corpo” (FAITANIN, Paulo. 
A concepção e individuação do embrião humano em Tomás de Aquino. Revista Eletrônica Aquinate. n. 01, 
2005, pp. 116-117. Disponível em: < http://www.aquinate.net/revista/edicao%20atual/Artigos-pdf/Artigos-1-
edicao/concepcao-e-individuacao-do-embriao-em-tomas-de-Aqu.pdf>. Acesso em: 10/05/2011.). Em relação a 
tal tema, a Igreja Católica até hoje faculta aos seus filósofos e teólogos discutirem acerca do exato instante da 
infusão da alma espiritual, posto que se trata de matéria em torno da qual ainda não há consenso. Em 
Declaração sobre o aborto provocado, publicada em 1974, a Congregação para a Doutrina da Fé se posicionou 
no sentido de que: “Trata-se de uma discussão filosófica,  da qual a nossa posição moral permanece 
independente, por dois motivos: 1° no caso de se supor uma animação tardia, estamos já perante uma vida 
humana, em qualquer hipótese,  (biologicamente verificável); vida humana que prepara e requer esta  alma, 
com a qual se completa a natureza recebida dos pais; 2° por outro  lado, basta que esta presença da alma seja 
provável (e o contrário nunca se conseguirá demonstrá-lo) para que o tirar-lhe a vida equivalha a  aceitar o 
risco de matar um homem, não apenas em expectativa, mas já  provido da sua alma” (in: CONGREGAÇÃO 
para a Doutrina da Fé. Documenta: Documentos publicados desde o Concílio Vaticano II até nossos dias 
(1965-2010). Brasília, CNBB, 2011, p. 99). 
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O geneticista francês Jérôme Marie Lejeune30 – descobridor da anomalia 

cromossônica que origina a trissomia 21 (Síndrome de Down) – destacava, por exemplo, que 

a concepção se dá no instante da fecundação do óvulo pelo espermatozoide (união dos 

gametas), ao juntarem-se as informações genéticas do pai e da mãe (vinte e três cromossomos 

enviados por cada um). O começo do novo ser é, pois, na sua visão, uma realidade unicelular 

que contém em si todas as informações constitutivas daquele.  

De fato, os cromossomos são, por assim dizer, as tábuas da lei da vida. 
Quando você recebe o número correto de tábuas em sua vida, então começa 
sua própria vida. [...] Do mesmo modo em que um jurista fala do início da 
constituição de um país, poder-se-ia dizer: quando a informação transportada 
pelo espermatozoide e a do óvulo se encontram, então resta definido um 
novo ser humano, porque sua constituição pessoal e sua constituição humana 
se encontram completamente formuladas. (Tradução nossa)31  

 
Malgrado o entender do geneticista francês que destaca a individualidade do ser já 

concebido a partir da fusão dos gametas, há quem sustente cientificamente outros critérios 

para a fixação do momento da concepção, como o de que esta dar-se-ia no instante da nidação 

(fixação embrionária no útero materno) ou mesmo após o instante da formação do tronco 

cerebral32. Ao que tudo indica, a busca pelo “momento zero” da existência é uma tarefa muito 

difícil de ser alcançada, principalmente porque se está lidando com a categoria tempo, 

passível de divisão lógica em um sem-número de partes33.  

Embora a concepção seja um conceito juridicamente relevante, ao que parece, até 

o momento presente poucos juristas lhe procuraram emprestar um sentido jurídico próprio, 

baseado nos aportes científicos, com vistas à redução da complexidade que envolve a questão, 

aclarando o seu instante e, com isso, conferindo segurança no trato dos problemas a ela 

vinculados. Em geral, a lexicografia jurídica faz frequente uso dos mesmos sentidos 

atribuídos pelos dicionários gerais à concepção, os quais a identificam tanto como geração 

                                                 
30 LEJEUNE, Jérôme. ¿Que es el embrión humano?. 2.ed. Madrid: Rialp, 2009. p. 35. 
31 “De hecho, los cromosomas son, por decirlo así, las tablas de la ley de la vida. Cuando usted recibe el número 

correcto de tablas de su vida, entonces comienza su propia vida. […] Del mismo modo en que un jurista habla 
de la puesta en marcha de la constitución de un país, podría decirse: cuando la información transportada por el 
espermatozoide y la del óvulo se encuentran, entonces queda definido un nuevo ser humano porque su 
constitución personal y su constitución humana se encuentran completamente formuladas.” (Cf. LEJEUNE, 
2009, p. 36.) 

32 Santiago Altieri, em artigo-síntese de obra recentemente publicada em relação à situação jurídica do concebido 
ainda não nascido, apresenta as principais posturas acerca da existência do indivíduo humano, dentre as quais 
podemos destacar: a da atividade cerebral (sustentada por W. Ruff, M. Tooley, J. Fletcher), a da implantação 
(que aqui chamamos nidação), a do aparecimento da linha primitiva no 14º dia, bem como a da singamia (fusão 
da informação genética dos gametas), cf. ALTIERI, Santiago. Cigoto: ¿persona o cosa?. Revista Biomedicina. 
Montevideo, v. IV, n. 1, p. 50-63, mar. 2011. ISSN1688-2504. Disponível em: <http://www.um.edu.uy/ 
docs/revista_bio_marzo2011.pdf>. Acesso em: 10/09/2011, pp. 55-58. 

33 ALTIERI, 2011, p. 59. 
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dos seres (concepção ad extra), como entendimento (concepção ad intra), quedando silente a 

respeito da precisão temporal dessa geração, pelo menos para escopos jurídicos. 

Isso se constata ao colherem-se exemplares de algumas obras da lexicografia 

jurídica do final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, é assim definida a 

concepção no renomado Vocabulário Jurídico de autoria de De Plácido e Silva: 

Derivado do latim conceptio, de concipere, indica o momento em que se 
assinala a geração dos seres. Neste particular, o Direito distingue as pessoas 
em nascidas e por nascer, reservando a estas direitos e favores, como se já 
nascidas, todas as vezes que se trata de seus interesses. [...] Concepção. Em 
outro sentido, concepção significa a compreensão que se tem a respeito de 
um fato ou de uma coisa. [...]34 

 
Os dicionários jurídicos de antanho não se atreveram em precisar o instante exato 

da concepção (tampouco a doutrina o fez), mui provavelmente por reconhecerem que esse 

papel incubiria às ciências empríricas. Esse posicionamento se justificava inclusive em face 

da dificuldade dos pesquisadores de outrora em precisarem o começo do “ser” humano. Nesse 

sentido, em face da indefinição, ao direito somente restaria acolher o benefício da dúvida: já 

que não se tem unanimidade científica a respeito do ponto, em se confrontando com um caso 

difícil é de sempre se considerar como tendo havido a concepção. Ou seja: na dúvida, o ser foi 

concebido (in dubio, nasciturus est). 

Esta se constitui em uma alternativa razoável, inclusiva e que em grade parte 

transmite segurança jurídica, pois a inclinação pela afrimação de ocorrência da concepção 

diante da dúvida (fundada na indefinição científica) implica em um esforço jurídico-

argumentativo que apela para a salvaguarda dos direitos daquele cuja existência se discute. 

Até em obras jurídicas mais recentes percebe-se ainda pairar um silêncio 

evidenciador da problemática que ronda o conceito de concepção. Muitos preferem não opinar 

sobre o assunto, sem tecerem maiores considerações a respeito do tema, outros, contudo, 

exatamente por reconhecerem a sua relevância jurídica, ousam precisá-lo. Paulo Lôbo, por 

exemplo, entende que a concepção deve ser entendida como aquela (concepção) que 

“viabiliza o desenvolvimento do embrião”35, rechaçando, por isso mesmo, o entender 

doutrinário que indica como momento da concepção a união do óvulo com o espermatozoide, 

ao argumento de que é possível o armazenamento dos embriões excendentários, nos termos 

do art. 5º da Lei de Biossegurança. 

                                                 
34 CONCEPÇÃO. In: SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 24. ed. atual. por Nagib Slaibi Filho e 

Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 328. 
35 LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 112. 
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Com o devido respeito à posição adotada pelo doutrinador alagoano, há de se 

destacar, primeiramente, que o seu raciocínio não leva em consideração a busca de realidade 

biológica existente (seja ela a fusão dos gametas, ou outro instante), mas a resposta ao 

problema da adoção da tese da união dos gametas enquanto para fins de incidência da norma 

do art. 2º do Código Civil, frente à Lei de Biossegurança, a qual autoriza a pesquisa com 

células tronco-embrionárias, inclusive o descarte dos embriões excedentários. 

Além disso, mesmo no conceito de concepção por ele ofertado (qual seja, 

concepção que viabiliza o desenvolvimento do embrião), em que se exclui a opção da 

fecundação sem, contudo, definir propriamente o que vem a ser concepção para os fins 

eminentemente jurídicos, Paulo Lôbo atribui-lhe o predicativo viabilizador (ou, melhor 

dizendo “que viabiliza o desenvolvimento do embrião”), o qual é igualmente semântica e 

cientificamente problemático e que sequer foi mencionado na redação do art. 2º, do Código 

Civil (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus36). 

É de se indagar, pois: existiria uma ideia eminentemente jurídica de concepção 

humana, noção esta que precise o instante em que ela se dá? Esse problema deve ser objeto de 

especulação pela doutrina, levando-se em consideração não somente os aportes científicos 

como também os bioéticos que tangenciam a fixação de sua significância jurídica. 

 Deve-se recordar, a propósito, que nem o Supremo Tribunal Federal encerrou tal 

questão no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510, a respeito da 

constitucionalidade da Lei de Biossegurança. A discussão no âmbito do exame jurisdicional 

da mencionada ação (se a vida humana iniciaria, ou não, na fecundação) conduziu a debates 

das mais diversas ordens (religiosa, ética, política, científica, etc.), levando o Supremo 

Tribunal Federal a determinar, pela primeira vez em sua história, a realização de audiência 

pública, na qual ouviram-se experts indicados pelas partes, bem como foi admitida a atuação 

de amici curiae com o propósito de fornecerem subsídios técnicos aos Ministros para que 

pudessem decidir a matéria com a maior segurança possível. Mesmo com todas essas 

contribuições teóricas, restaram consignadas nos votos dos Ministros as opiniões mais 

variadas e desencontradas em relação ao problema, envolvendo-se toda a sorte de conceitos 

(como o de pessoa, nascituro, concepção, vida humana, embrião, etc.), sem fixar-se 

consensualmente o tempo exato da concepção (seja ela “viável”, “viabilizadora” ou não). 

Em tal quadro, diante de tantas disputas conceituais, a adoção do benefício da 

dúvida, apresenta-se como a solução mais segura: protege-se o nascituro desde a fecundação 

                                                 
36 “Onde a lei não distingue, não nos cabe distinguir” (tradução do autor). 
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do óvulo (momento mais remoto dentre as opções apresentadas) e evita-se trazer para o 

direito problemáticas metajurídicas ainda insolvidas. Portanto, in dubio, nasciturus est. 

 

 

1.3 Nascituro e embrião humano 

 

 

As leis permanecem e os séculos avançam. Com o passar do tempo, sem embargo 

de todo o esforço em delimitar o sentido de uma palavra por meio da apresentação de vários 

tipos de definições, a função de redução da vagueza37 e ambiguidade38 que estas assumem 

resta fragilizada, tanto pelo surgimento de novas realidades que esbarram no conteúdo 

semântico apresentado transformando em ato a vagueza potencial do termo, como em face da 

evidenciação da má técnica empregada durante o esforço definitório39.    

A palavra nascituro, nesse particular, não foi definida pelo legislador do Código 

Civil de 1916, tampouco pelo do vigente, de modo que coube à doutrina fazê-lo por se tratar 

de um conceito jurídico relevante (omnis definitio in lege periculosa 40). E ela o fez. Tentando 

extirpar a ambiguidade do termo através de uma delimitação do seu sentido jurídico, contudo, 

sem conseguir isolá-lo de entraves linguísticos que dificultam a realização de um dos 

principais papeis dos conceitos: efetuar a identificação de objetos reais. É que a semântica de 

nascituro, conquanto todo o empenho em demarcar as propriedades da palavra, possui uma 

vagueza potencial que dá abertura à visualização de casos fronteiriços nos quais paira uma 

incerteza sobre a sua aplicação. Isso ocorre por referir-se o termo à etapa pré-natal do ser 

humano, a qual vai desde a concepção (instante de problemática fixação), passando pela fase 

da gravidez, até o nascimento exclusive.  

                                                 
37 A vagueza é o problema linguístico que incide sobre os limites da aplicação da palavra (denotação). Não se 

sabe bem o conjunto de objetos a que a palavra se refere (extensão), posto que ela é imprecisa quanto à 
totalidade de casos em que é empregada, havendo hipóteses de utilização indubitável da palavra, porém, outros 
em que há uma “zona de penumbra” na qual há dúvida de sua aplicação, havendo uma vagueza atual ou 
potencial (Cf. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1973. 
p.32). 

38 Ambiguidade, ou polissemia, é a possibilidade de um termo possuir mais de um sentido. Cuida-se de um 
problema que afeta a compreensão das propriedades do objeto (conotação). Carrió adverte que, em se tratando 
de uma linguagem natural (a qual surge espontaneamente do meio social), as dificuldades decorrentes da 
ambiguidade podem ser superadas se for tomada a precaução de precisar, em todos os casos de dúvida 
possível, o sentido em que se empregam as palavras ou expressões (cf. CARRIÓ, 1973, p.28.). 

39 MARTINO, Antonio Anselmo. Definiciones legales. In: MARTINO, Antonio Anselmo; WARAT, Luis 
Alberto. Lenguage y definición jurídica. Buenos Aires: Cooperadora de derecho y ciencias sociales, 1973. p. 
65. 

40 “Toda definição em lei é perigosa.” (Tradução do autor). 
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O progresso das pesquisas embriológicas fez a humanidade chegar ao 

conhecimento de detalhes antes despercebidos em relação à vida pré-natal e que resvalam na 

fase em que o ser humano é juridicamente considerado nascituro merecendo por isso mesmo 

uma especial atenção. Essas etapas são as fases embrionária e fetal. 

A palavra embrião, derivada do grego �µβρυον, significa “aquilo que cresce”, 

aludindo, assim, aos estágios iniciais do desenvolvimento de um ser. Consta no verbete do 

Dicionário Caldas Aulete (1958) que o embrião é, na espécie humana, o “produto da 

concepção durante os três primeiros meses”41. Já no Dicionário da Academia Brasileira de 

Letras, tratando do mesmo verbete, cerca de cinquenta anos depois de Aulete – obviamente 

considerando os avanços das pesquisas da biologia –, o embrião é tido como “ser vivo nos 

seus primeiros estágios de desenvolvimento (no ser humano, entre a metade da segunda e o 

fim da oitava semana depois da concepção)”42. Nota-se que nas definições apresentadas pelos 

dicionaristas, não importa onde se encontre (no ventre materno ou em uma proveta), o 

embrião é sempre tido como um produto da concepção biológica humana em fase de 

desenvolvimento. 

Os dicionários jurídicos de antanho não trataram de conceituar o embrião talvez 

por se tratar de um conceito de pouco valor jurídico, haja vista que o direito se vale de um 

termo próprio (nascituro) para indicar o ser humano concebido e ainda não nascido. Embora 

tal posicionamento se justificasse antigamente, quando ainda pífias as pesquisas com 

fertilização humana, dado o atual isolamento dos embriões com o objetivo de implantação no 

útero materno em técnicas de fecundação extracorpórea, surgiu o problema acerca do fato de 

poder ser o embrião pré-implantatório considerado, ou não, enquanto nascituro.  

Isso conduziria ou a uma “jurisdicização” do conceito de embrião, passando de 

mera categoria afeta às ciências da saúde para um conceito juridicamente relevante ou, no 

mínimo, a uma investigação acerca da correspondência semântica entre o conteúdo jurídico de 

nascituro e o biológico de embrião. A segunda alternativa parece ser a mais razoável, posto 

que o direito já dispõe de uma categoria geral própria abrangente para referir-se à vida 

humana em sua fase inicial, o nascituro, que abarca a ideia de embrião. 

Silmara Chinelato, na obra Tutela Civil do Nascituro, tese de doutorado datada de 

1983 e publicada no ano 2000, defendeu, baseada nas lições da medicina e da biologia, que 

“não se poderá falar em ‘nascituro’ enquanto o ovo (óvulo fecundado in vitro) não tiver sido 

                                                 
41 EMBRIÃO. In: AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Atual. por Hamílcar de 

Garcia. Rio de Janeiro: Delta, 1958. v. II. 
42 EMBRIÃO. In: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Dicionário escolar da língua portuguesa. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p. 476. 
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implantado na futura mãe, impondo-se, pois, o conceito de ‘nascituro’ sempre e apenas 

quando haja gravidez [...]”43. Todavia, passado os anos e, muito provavelmente, após sérios 

estudos sobre o tema, sobretudo alicerçada nas lições do jurista português Mário Emílio 

Bigotte Chorão, a mesma doutrinadora passou a sustentar que a amplitude do conceito de 

nascituro (conceptus sed non natus), por não levar em conta o lugar da concepção, já 

abarcaria a condição de embrião, mesmo o pré-implantado, de modo que este “poderá ser 

denominado nascituro pré-implantatório, o que não lhe retira a qualidade de ser humano”44.  

Comungando da mesma opinião, colhe-se a lição de Giselda Hironaka para quem: 

o conceito tradicional de nascituro – ser concebido e ainda não nascido – 
ampliou-se para além dos limites da concepção in vivo (no ventre feminino), 
compreendendo também a concepção in vitro (ou crioconservação). Tal 
ampliação se deu exatamente por causa das inovações biotecnológicas que 
possibilitam a fertilização fora do corpo humano, de modo que nascituro, 
agora, permanece sendo o ser concebido embora ainda não nascido, mas sem 
que faça qualquer diferença o locus da concepção.45 
 

Saliente-se também que conquanto seja o embrião uma das fases do 

desenvolvimento do óvulo fecundado, o nascituro é considerado como tal em documentos 

internacionais46. De fato, o termo nascituro por ser mais abrangente do ponto de vista jurídico 

tem o efeito de abarcar todas as categorias de vida pré-natal que são (ou venham a ser) 

definidas pelas ciências da saúde, de sorte que o mero fato de se tratar de um “humano por 

nascer” é traço que particulariza o nascituro. 

Não obstante isso, César Fiuza47 pondera que o embrião in vitro não pode ser 

considerado nascituro – embora nele haja vida humana – por não se tratar de um ser que está 

para nascer, de modo que nascituro só poderia ser o embrião que tenha por fim o nascimento e 

não a morte.  

A respeito do último argumento, é preciso ponderar que a Lei de Biossegurança 

(Lei nº 11.105/2005), ao estabelecer a permissão de pesquisas com células-tronco 

embrionárias, foi clara em indicar a origem do objeto de pesquisa: embriões excedentários 

decorrentes de tratamentos de reprodução assistida. Portanto, tais embriões são fruto de uma 

concepção com o fim específico de gerar uma nova vida, estando eles, pois, “para nascer”.  

                                                 
43 ALMEIDA, 2000, p. 11. 
44 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. In: 

CAMPOS, Diogo Leite de; CHINELATTO, Silmara Juny de Abreu (Coords.). Pessoa humana e direito. 
Coimbra: Almedina, 2009. p. 419. 

45HIRONAKA, Giselda Maria Novaes. As Inovações Biotecnológicas e o Direito das Sucessões. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade 
constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 318. 

46 CHINELLATO, opus citatum, p. 412.  
47 FIUZA, César. Direito civil : curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 127. 
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A Lei de Biossegurança de nenhum modo autoriza a produção de embriões com o 

específico propósito terapêutico-científico (concebidos para morrer), permitindo tão só a 

manipulação daqueles embriões criopreservados, excedentários, reputados inservíveis e 

congelados há mais de três anos, para o serviço científico e terapêutico com células-tronco 

deles extraídas (art. 5º, da Lei nº 11.105/2005), para tanto, altera-se a causa final do embrião, 

pois se de início, visavam à reprodução assistida, posteriormente, passaram a objeto de 

pesquisas científicas. Pelo argumento de Fiuza, forçosamente, haver-se-ia de considerar que a 

Lei de Biossegurança permitiria uma perda da qualidade de nascituro por parte do embrião 

excedente no tratamento de reprodução humana, o que é de ser rechaçado. 

Portanto, à luz desse critério finalístico não é possível negar ao embrião (mesmo o 

pré-implantatório) a qualidade nascituro, posto que se trata de um ser singular, concebido e 

dotado de uma realidade individual orientada a um fim ontológico específico: progresso da 

vida humana nele existente.  

Paulo Lôbo, por sua vez, define o embrião enquanto “o ser humano durante as 

primeiras semanas de seu desenvolvimento intrauterino, ou em proveta e depois no útero, nos 

casos de fecundação in vitro”  48 e considera que os embriões criopreservados não poderiam 

ser considerados nascituros, posto que, à luz da Resolução nº 1.358/92, do Conselho Federal 

de Medicina, cuidar-se-iam eles de “pré-embriões”, posto que seu desenvolvimento remonta à 

fase anterior ao décimo quarto dia após a fecundação, momento em que tornar-se-iam, 

efetivamente embriões. Tal tese da existência de pré-embriões é, na verdade, corolário da 

adoção da postura do aparecimento da “linha primitiva” que se dá no décimo quarto dia 

depois da fecundação. Segundo Altieri: 

A formação da linha primitiva – no dia 14º – indicaria que se diferenciaram 
as células que formaram o embrião das células que formaram os tecidos 
placentários e protetores. Antes desse dia, só teria um período de preparação 
no qual se elaboram os sistemas de proteção e nutrição requeridos para 
sustentar o embrião. (Tradução nossa)49 
 

A então Ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie, em seu voto no 

julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 – que considerou constitucional as 

pesquisas com células-tronco embrionárias – invocando a lição de Edward Wilson50, 

igualmente sustentou a existência de uma condição pré-embrionária, com duração de 14 dias, 

                                                 
48 LÔBO, 2010, p. 112. 
49 “La formación de la línea primitiva -el día 14º- indicaría que se han diferenciado las células que formarán el 

embrión, de las células que formarán los tejidos placentarios y protectores. Antes de ese día, sólo habría un 
período de preparación en el que se elaboran los sistemas de protección y nutrición requeridos para sustentar al 
embrión.” (Cf. ALTIERI, 2011, p. 56). 

50 Biólogo norte-americano, fundador da Sociobiologia e autoridade mundial no estudo de formigas.  
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quando, ao seu sentir, sequer estar-se-ia diante de uma vida humana, mas de uma “massa 

indiferenciada de células da qual um ser humano pode ou não emergir”51. A expressão “pré-

embrião” há algum tempo difundida por determinados cientistas, tem sido cara a certos 

juristas, mormente dos que defendem a inexistência da condição humana nos embriões 

excedentários. 

Os arautos da teoria do “pré-embrião” sustentam, em apertada síntese, que o ovo 

humano, caso não seja implantado ou criopreservado até o 14º dia, morre posto que não 

consegue evoluir para a fase de grástula. Além disso, elegendo como critério definidor do 

início da vida humana, já que a Medicina sói eleger como termo final o término das atividades 

do sistema nervoso central, este começa a se formar por volta do 14º dia, de modo que o “pré-

embrião” ainda não teria vida. 

Jérôme Lejeune52, a respeito dessa expressão, reputava-a uma verdadeira 

impropriedade haja vista que, por definição, o embrião é a forma mais jovem de um ser. 

Ademais, em seu sentir, a mudança da expressão utilizada para designar os embriões que se 

encontram em provetas de concentração (concentration can) tratar-se-ia de um artifício de 

manipulação semântica que conduz a uma significativa diminuição do respeito que merecem 

os seres já concebidos. A propósito, o lúcido geneticista francês assevera que: 

Não necessitávamos de nenhuma subclasse a que chamar “pré-embrião”, 
porque não há nada antes do embrião. Só o espermatozoide e o óvulo, isso é 
tudo. E o espermatozoide e o óvulo não podem ser um pré-embrião porque 
não se pode dizer qual espermatozoide vai penetrar e em que óvulo. Uma 
vez que já está feito, temos um zigoto que se divide, e isso é um embrião. 
Isso é o que há. (Tradução nossa)53 

 

Nada obstante as precisas palavras de Lejeune, tal não foi o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3.510, em 29 de maio de 2008, na qual foi posta em dúvida a constitucionalidade de uma série 

de artigos da Lei de Biossegurança. Naquela ação, teve a Suprema Corte a oportunidade de se 

pronunciar acerca da proteção jurídica conferida aos embriões excedentários criopreservados 

ficando ali estabelecido pelos onze Ministros – malgrado o dissenso acerca do fato de se o 

                                                 
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Voto da Ministra Ellen Gracie. ADI 3.510-DF, Rel. Min. Ayres Britto, 

julgamento em 29/05/2008, Plenário, DJE de 28/05/2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ 
paginadorpub/paginador.jsp? docTP=AC&docID=611723>. Acesso em: 10/07/2011. 

52 LEJEUNE, 2009, p. 43.  
53 “No necesitábamos ninguna subclase a la que llamar “pre-embrión” porque no hay nada antes del embrión. 

Sólo el espermatozoide y el óvulo, eso es todo. Y el espermatozoide y el óvulo no pueden ser un pré-embrión 
porque no se puede decir qué embrión será, porque no se sabe qué espermatozoide va a penetrar a qué óvulo.  
Una vez que ya está hecho, tenemos un cigoto que se divide, y eso es un embrión. Eso es lo que hay.” (Cf. 
LEJEUNE, 2009, p. 44.) 
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embrião constitui-se ou não um ser vivo – que aquele, em fase pré-implantatória, não seria um 

sujeito de direitos, tampouco possuiria personalidade jurídica, não incidindo em relação a ele 

as normas constitucionais de proteção à vida, bem como o art. 2º do Código Civil, o qual 

conferir-lhe-ia o caráter de nascituro. 

Colocando à parte as discussões de cunho biológico acerca da existência de vida 

nos embriões pré-implantatórios54, tem-se que restou assinalado pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADIN 3.510 que o embrião excedentário não é nascituro, muito embora alguns 

ministros tenham reconhecido nele a existência de uma “certa dignidade” e de uma vida 

incipiente55. 

Assim, finda a fase embrionária, mais ou menos em fins da sétima semana, a 

forma corporal do ser em gestação está completa, passando o concepto a ser denominado feto, 

uma etapa de desenvolvimento que durará até o seu nascimento, de tal modo que no período 

fetal é, de modo indubitável, o ser humano denominado juridicamente nascituro. 

                                                 
54 Embora a nossa posição seja no sentido de reconhecer a existência vida humana nos embriões pré-

implantados, preferimos encerrar a digressão a respeito do assunto, haja vista não ser esse o principal enfoque 
do trabalho. 

55 Por exemplo, o Ministro Cezar Peluso que afirmou estar convicto de que “os embriões devem ser tratados 
com certa dignidade por força de retilínea imposição constitucional”, dizendo-se ainda convicto de que “o 
atributo de humanidade já está presente tanto no embrião, quanto nas demais fases do desenvolvimento da 
criatura”  (Cf. ÍNTEGRA DO VOTO DO CEZAR PELUSO. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3510. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ 
ADI3510CP.pdf>. Acesso em 10/05/2011.).  



 

2 DA (IN)DEFINIÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO DO NASCITURO NO  DIREITO 

ROMANO À CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO CONCEPTUS PRO IAM NATO 

HABETUR 

 

 

A dificuldade na precisão da natureza jurídica do nascituro é um problema que há 

muito se apresenta, provocando pensadores dos mais diversos ramos do direito. Ainda e 

sobretudo hoje, quando as pesquisas científicas se debruçam a respeito do mais íntimo de 

nossa constituição biológica, penetrando em searas como as do mapeamento genético e 

pesquisas com células-tronco extraídas de embriões humanos, tal inquietação permanece a 

incitar os espíritos de muitos, em face da intrínseca complexidade do tema frente aos novos 

desafios apresentados pelos resultados dos citados avanços científicos.  

Desse modo, é de se compreender o profundo grau de incerteza com que se 

depararam os juristas romanos da Antiguidade Clássica e Tardia quanto à delimitação da 

situação jurídica daquele que se encontra no útero materno, principalmente pelo fato de que as 

questões respeitantes ao nascituro exigem investigações que ultrapassam os muros do direito, 

necessitando-se caminhar em sendas como as da filosofia e, principalmente, da biologia. 

 

 

2.1 Precisões semânticas a respeito das pessoas no direito romano 

 

 

De início, deve-se salientar que a temática da condição jurídica do nascituro no 

direito romano necessariamente requer uma breve investigação quanto ao tratamento 

conferido às pessoas nesse sistema jurídico, posto que o discutido, ao final, é se o nascituro 

era ou não capaz de adquirir direitos, ou seja, convertendo para uma terminologia dogmática 

atualmente mais usual, se tinha ele “personalidade jurídica”. 

A fim de evitar confusões terminológicas, cumpre atentar para o fato de que os 

conceitos de personalidade e capacidade jurídica são construções caras à tradição jurídica 

continental e forjadas teoricamente pela Pandectística no século XIX. São elas, portanto, 

estranhas ao ius romanum, embora se tratem de categorias largamente utilizadas por 

estudiosos do “direito romano moderno” que nem sempre são fieis ao sentido próprio daquele 
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direito1. Por essa razão, ao se estudar uma categoria básica romana como é a pessoa, deve-se 

considerar o senso próprio que a expressão possuía no contexto em que foi utilizada, 

evitando-se, ao máximo, os corrompimentos sofridos pelo seu conteúdo ao longo dos tempos. 

Esse esforço na pesquisa das fontes iusromanas vai, em certa medida, ao encontro 

da proposta metodológica de estudo romanístico apresentada por René Foignet para o qual: 

Não se deve estudar o direito romano como se estuda o direito francês, 
tratando de determinar, conforme os textos de Justiniano, as regras de cada 
instituição no último grau da legislação romana. Deve fazer-se um estudo 
histórico, ou seja, investigar, para cada instituição, como nasceu, como se 
desenvolveu, que transformações sofreu nas diferentes épocas de sua 
existência e como se encontrava ainda no tempo de Justiniano. 2 (Tradução 
nossa) 

 
Ingressando especificamente na análise da noção de pessoa no direito romano, 

nota-se que muitos doutrinadores quando a expõem frequentemente invocam as categorias 

abstratas de personalidade e capacidade3 a fim delimitar o sentido de pessoa no contexto 

vetusto. Cuida-se, decerto, de um empenho expositivo de evidente finalidade didática que 

conduz, todavia, a uma equivocada compreensão acerca do teor iusromano de pessoa, haja 

vista a ausência de correspondência semântica entre o atual sentido de pessoa e aquele 

vetustamente empregado. 

Primeiramente, é de se ter em mente que o estudo do direito romano por meio de 

categorias abstratas restritivas como personalidade e capacidade parte de um pressuposto 

lógico inadequado, pois fere a sua realidade, haja vista que os juristas romanos resistiam em 

apresentar definições categóricas expectantes e abstratas – como aprouve ao formalismo 

jurídico germânico fazê-lo no século XIX em relação à personalidade e a capacidade 

(mediadora da noção de sujeito de direito) –, comumente valendo-se eles de uma terminologia 

simples e concreta. 

                                                 
1 Cf. VILLEY, 2009, p. 256. Ainda sobre o mesmo problema, Villey destaca que “os romanistas da Europa 

moderna, que estavam muito longe de praticar nosso atual ‘método histórico’, edificaram um ‘direito romano’ 
com o qual ainda vivemos e que continuamos a ensinar, mas que difere notavelmente do direito da época de 
César ou de Marco Aurélio.” (Ibidem, p. 256-257). 

2 “No debe estudiarse el Derecho romano como se estudia el Derecho francés, tratando de determinar, conforme 
a los textos de Justiniano, las reglas de cada institución en el último grado de la legislación romana. Debe 
hacerse un estudio histórico; es decir, investigar, para cada institución, cómo nació, cómo se desarrolló, qué 
transformaciones sufrió en las diferentes épocas de su existencia y cómo se encontraba aún en tiempo de 
Justiniano.” (In: FOIGNET, René. Manual Elemental de Derecho Romano. Trad. de Arturo Fernandez 
Aguirre. Puebla: Jose M. Cajica, 1956. p. 7.) 

3 Por exemplo, citem-se os excelentes romanistas José Carlos Barbosa Moreira, Santos Justo e Max Kaser, cujas 
lições serão invocadas em mais de uma oportunidade neste trabalho. 
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Note-se, ademais, que os romanos sequer dispunham de um aparato teórico 

formulado em torno da subjetividade jurídica, tampouco possuindo termo específico para 

exprimir o sujeito de um determinado direito subjetivo. 

 Michel Villey4, nesse particular, advoga a tese da própria inexistência de direitos 

subjetivos no direito romano, sustentando que aquilo hodiernamente denominado direito 

subjetivo não encontrava ali um equivalente, dado que em seu mundo jurídico só eram 

conhecidas instituições de caráter objetivo, como personae, res e a actio. Refutando tal ideia, 

Moreira Alves5, citando Pugliese, pondera que inobstante não terem os romanos conceituado 

o direito subjetivo possuiriam eles, sim, uma ideia deste, atribuindo às pessoas determinadas 

faculdades que hoje são chamadas direitos subjetivos. Vale trazer o argumento de Moreira 

Alves, segundo o qual: 

Com efeito, a tese de Villey somente poderia ser demonstrada se ficasse 
provado que os romanos, além de não haverem conceituado o direito 
subjetivo, desconhecessem a realidade dele, não tendo a ordem jurídica de 
Roma atribuído às pessoas as faculdades em que, modernamente, se traduz o 
direito subjetivo. E Villey não conseguiu caracterizar esse fato. Basta – 
como salienta Pugliese – atentar-se para este fragmento de Ulpiano (D. I, 3, 
41), onde, irrefutavelmente, a palavra ius é empregada em acepção 
subjetiva[...].6 

 
Note-se que esforço de Moreira Alves em admitir a existência da ideia romana de 

direito subjetivo leva-o necessariamente a fazer menção à categoria jurídica abstrata de 

pessoa, considerada enquanto centro de imputação de direitos e deveres. De fato, o romanista 

brasileiro em sua exposição acerca das personae é um dos que faz questão de 

preambularmente tergiversar sobre o conceito de personalidade e capacidade jurídicas, 

abstrações estas introduzidas no século XIX, ferindo em parte a realidade da instituição 

romana ao vinculá-la necessariamente à ideia de sujeito de direitos. É que, repita-se, os 

romanos não aplicavam à palavra pessoa (rectius, “persona”) a abstrata acepção que toma a 

dogmática atual. A propósito, bem explica Osvaldo Sacchi que: 

Persona era uma figura retórica, aparece como um indicativo de relação que 
servia a dar dimensão real (a imputação jurídica) ao ente qualquer entidade 
que agia no espaço jurídico da res publica. O indivíduo, enquanto tal (ou 
seja, o ser humano), certamente tinha um valor intrínseco também para a 
reflexão filosófica helenística pré-cristã, mas esse valor não era mensurável 

                                                 
4 Cf. VILLEY, 2009, p. 257. Além de Michel Villey, destacam-se como críticos da ideia da presença da noção de 

direito subjetivo no direito de Roma Koschembahr-Lykowsky, d’Ors e Kaser (cf. BRITO, Alejandro Guzmán. 
Los orígenes de la noción de sujeto de derecho. Revista de estudios histórico-jurídicos. Valparaíso, n. 24, 
2002. Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552002002400007>. 
Acesso em: 30 set. 2011). 

5 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense. v. 1. p. 89. 
6 Ibidem, loco citato. 
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em termos de “relacionalidade”, porque a atitude para com a relação da 
persona no direito romano era só um pressuposto para reconhecer a um 
sujeito, qualquer que fosse (nascituro ou inclusive “ente não humano”), o seu 
estatuto de “ente no direito”. (Tradução nossa)7 

 
É possível, portanto, apreender a concretude do conceito romano de persona. 

Imbuída de uma forte carga ontológica e sequer aproximado daquilo que a dogmática 

moderna concebe, persona8 era empregada em Roma como um termo designativo dos seres 

humanos em geral, abrangendo mesmo os escravos (persona servilis), cuja condição jurídica 

era também (e não-somente) a de objeto de direito (res)9, tanto que Justiniano, no Título III do 

Liber Primus das Institutas, denominado De iure personarum, afirma que “todos os homens 

ou são livres ou são escravos”10. Logo, o direito romano não adjudicava à persona o senso de 

sujeito de direitos (ou de personalidade entendida como susceptibilidade de ser sujeito de 

direitos), mas indicava que o indivíduo ali considerado desempenhava um determinado papel 

na cena jurídica11 (per+sonare). 

Foi com fundamento nesse inteligir que no século II da Era Cristã, Gaio 

sistematicamente posicionou as personae como o primeiro assunto a ser tratado didaticamente 

em suas Institutas (G. 1,8: Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel 

ad actiones. Et prius videamus de personis), de modo que, em sua tríade já se expressava a 

centralidade das personae no ordenamento, fossem elas escravas ou livres. Esse esquema 

tríplice foi aproveitado tanto nas Institutas de Justiniano datadas do século VI (Institutas 

                                                 
7 “Persona era una figura retorica, appare come un indice di relazionalità che serviva a dare dimensione reale 

(l’imputazione giuridica) all’ente qualsiasi che agiva nello spazio giuridico della res publica. L’individuo, in 
quanto tale (ossia l’essere umano), certamente ebbe un suo valore intrinseco anche per la riflessione filosofica 
ellenistica pre-cristiana, ma questo valore non era misurabile in termini di ‘relazionalità’, perché l’attitudine 
alla relazione della persona nel diritto romano era solo un presupposto per riconoscere ad un soggetto, quale 
che fosse (nascituro o anche ‘ente non umano’), il suo statuto di ‘ente nel diritto’.” (SACCHI, Osvaldo. 
Individui e res publica. dall’esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee.Il problema della 
persona.” In: Diritto@Storia : Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana. Sassari, n. 9, 
2010. ISSN 1825-0300 Disponível em: <http://www.dirittoestoria.it/9/Cronache/Sacchi-Persona-diritto-antico-
contemporaneo.htm>. Acesso em: 31 ago. 2011). 

8 Neste trabalho, exatamente com o intuito de destacar a diferença entre o senso dogmático moderno acerca das 
pessoas e aquele propugnado pelos romanos, passaremos doravante a utilizar o termo latino persona (ou 
persone) para designar as pessoas no senso do direito romano. 

9 Malgrado tardiamente se tenha preferido chamar personae somente os livres (Cf. KASER, Max. Direito 
Privado Romano. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1999. p. 99). No mesmo sentido, ensina Poletti: “Fritz Schulz 
lembra que todos os seres humanos, incluindo os escravos, eram chamados personae. Gaio trata 
expressamente, na sua exposição concernente ao direito da escravidão, da persona servilis e da persona servi. 
Ele não se opõe à concepção que considera os escravos como res corporales, uma vez que o escravo é, a um só 
tempo, persona e res” (cf. POLETTI, Ronaldo. Elementos de direito romano público e privado. Brasília: 
Brasília Jurídica, 1996. p. 74.). 

10“Summa itaque divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.” (In: 
JUSTINIANUS, Flavius Petrus Sabbatius. Instituitiones. In: ________.Corpus Iuris Civilis.  v. I. 5a. ed. 
Berolini : Apud Weidmannos 1889. p. 2). 

11 VILLEY, Michel. Direito romano. Trad. Fernando Couto. Porto:Rés Jurídica, 1991. p. 91. 
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1,2,1212), como por juristas posteriores, chegando a influenciar as codificações dos séculos 

XIX e XX. 

Recorde-se, igualmente, que tampouco os romanos relacionavam o que hoje se 

entende por capacidade (seja na sua acepção de fato ou de direito) com a noção de persona. 

Na verdade, “com o termo capacitas indica-se, na linguagem dos prudentes, a idoneidade do 

sujeito em adquirir com base em uma delação válida a qual pressupõe a capacidade de 

suceder” (tradução nossa)13 enquanto que “a categoria da incapacitas vem introduzida no 

ordenamento romano a partir da legislação matrimonial augusta, que previa uma série de 

casos nos quais o herdeiro ou o legatário não podiam adquirir a herança ou o legado” 

(tradução nossa)14. A capacidade jurídica, tal como entendida hoje (medida da personalidade), 

guardava maior relação com a disciplina romana das capitisdiminuições do que com a ideia de 

persona. 

Observando os textos dos juristas romanos e tendo em conta o real sentido 

romano de persona, infere-se que o nascituro foi no ius romanum expressamente tratado 

como tal, ou seja, enquanto ser humano (homo). Por exemplo, no Título V do primeiro livro 

do Digesto, que cuida “de statu hominum” (acerca da condição do homem), os direitos do 

nascituro e os princípios relacionados ao seu status são referidos15, sendo também ele tido 

como dotado da condição humana no Corpus Iuris do direito justianeu, bem como no Codex 

Iustinianus 3.28.30.1, ao ser tratado na disciplina sobre o testamento inoficioso, onde se 

afirma: “as pessoas já nascidas ou concebidas antes do testamento” (tradução nossa)16 17.  

Visto esse aspecto inicial a respeito das personae no direito romano, útil à 

compreensão da condição jurídica do nascituro em tal sistema jurídico, é de se passar à 

investigação relacionada ao emprego da nomenclatura iusromanística própria a respeito da 

persona do nascituro, bem como ao específico tratamento a este conferido. 
                                                 
12“Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Sed prius videamus de 

personis.” (In: JUSTINIANUS, 1889, p. 2.) 
13 Con il termine capacitas si indica, nel linguagio dei prudentes, l’idonietà del soggeto ad acquistare in base ad 

una valida delazione, la quale pressuppone la capacita a succedere. (TALAMANCA, Mario. Istituizioni di 
diritto romano . Milano: Giuffré, 1990. p. 683).  

14 La categoria dell’incapacitas venne introdotta nell’ordinamenteo romano dalla legislazione matrimoniale 
augustea, che prevedeva una seria di casi in cui l’erede od il legatário no potevano acquistare l’eredità o il 
legato. (TALAMANCA, 1990, p. 683). 

15 MADEIRA, Hélcio Maciel França. O nascituro no Direito Romano: conceito, terminologia, princípios. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. p. 33. 

16 Personam iam natam vel ante testamentum quidem conceptam. Cf. BACCARI, Maria Pia. La difesa del 
concepito nel diritto romano: dai Digesta dell’Imperatore Giustiniano. Torino: G. Giappichelli, 2006. p. 50. 

17 A respeito do último fragmento, Hélcio Madeira adverte que ele não deve ser interpretado no sentido de 
atribuir “personalidade” ao nascituro, apesar da elegância do conceito aproximar-se da definição moderna de 
nascituro. De fato, proceder dessa maneira é cair no mesmo equívoco metodológico aqui combatido: transpor o 
conteúdo de categorias atuais para as romanas, olvidando, especificamente o real significado destas últimas. 
Cf. MADEIRA, 2005, p. 32. 
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2.2  Terminologia aplicável ao nascituro no direito romano 

 

 

Partindo das fontes justianeias, Hélcio Madeira18 fez densa análise acerca da 

terminologia empregada em relação ao nascituro no direito romano. Concluiu o romanista 

paulista pela preferência dos juristas na utilização de expressões que não oferecessem risco de 

choque com a filosofia, a medicina ou a religião, optando-se, inclusive, por atribuir-se ao 

nascituro termos genéricos com o desígnio de protegerem-no autonomamente, sem entrarem, 

contudo, em discussões relativas à sua independência biológica ou espiritual, tampouco 

relacionadas ao exato instante da concepção. 

Vale sublinhar que o termo latino nasciturus (o que há de nascer) não foi 

utilizado na terminologia jurídica romana, provavelmente pelo fato de que abrangeria tanto o 

já concebido como o nondum conceptus19. Ambos “estão para nascer”, seriam, pois 

nasciturus. Para Pontes de Miranda20, o sentido atual que se oferece ao nascituro, excluindo 

de sua significação os ainda não concebidos, foi fruto do direito comum. Hélcio França, por 

sua vez, reputa ser a afirmação ponteana carente de fundamento, de modo que considera 

anônima a parêmia nasciturus pro iam nato habetur, na qual há expressa referência ao 

nasciturus, tendo sido mui provavelmente desenvolvida no Medievo21. 

O que modernamente se define como ser humano concebido e que vive no ventre 

materno era pelos romanos designado através de expressões simples que faziam referência à 

fisiologia da mulher tais como venter e uterus, ou outros como partus, filius, postumus, 

animans, conceptus, etc.. As menções ao nascituro são até mesmo algumas vezes encontradas 

nas fontes justianeias em formato de orações adjetivas iniciadas por pronomes relativos, tais 

como: qui est in venter e qui est in utero 22. Essas expressões são localizadas no Título V do 

Livro I, do Digesto, na rubrica de statu hominum, parte na qual se resguarda o concebido e 

são fixados alguns princípios relativos à sua proteção. As mencionadas fórmulas, bem como 

outras (por exemplo, conceptus, liberi nondum nati, qui nasci speratur) foram utilizadas no 

sentido de “aquele que está para nascer” desde a época da República romana até o século 

                                                 
18 MADEIRA, 2005, p. 101. 
19 Ibidem, p. 11. 
20 PONTES DE MIRANDA, 1970, p. 167. 
21 MADEIRA, 2005, p. 12. 
22 Ibidem, p. 20. 
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XVIII 23, denotando a tendência em manterem-se em uso termos simples, sem um intuito 

conceitual abstrativo, porém que evidenciassem que o nascituro é um ser dotado da condição 

jurídica ser humano. 

 

 

2.3 O tratamento conferido ao nascituro no direito romano à luz das fontes justianeias  

 

 

Nada obstante o fato de o direito romano não ter ignorado a realidade da vida 

intrauterina, tomando o nascituro enquanto persona, muitos doutrinadores defendem que o 

aquele ordenamento é pródigo em contradições relacionadas à “personalidade” do nascituro24, 

ao argumento de que haveriam textos de tendências natalistas (excludentes do qualificativo 

persona) e outros com nítidas inclinações concepcionistas.  

Clóvis Beviláqua, por exemplo, em seu Projeto do Código Civil e nos respectivos 

Comentários ao Código Civil de 191625, indica fragmentos que supostamente seriam 

representativos da reputada contradição.  Tomando em conta os textos dos jurisconsultos 

Ulpiano, Papiniano, Juliano e Paulo assim se expressa o doutrinador cearense: 

Ora, se diz, com Papiniano (D.35, 2 fr.9, § 1): partus nonum editus homo 
non recte fuisse dicitur; e com Ulpiano (D. 25, 4 fr. 1, §1): partus antequam 
edatur mulieris portio est, vel visceram; ora, se doutrina com Juliano (D. 1. 
1, 5, fr. 26): qui in utero sunt in toto poene jure civili intelliguntur in rerum 
natura esse; e com Paulo (D. 1, 5, fr. 7): qui in utero est perinde ae si in 
rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus 
queritur.26 

 

                                                 
23 CHACÓN, Joaquim Rafael Alvarado. La persona en el derecho romano y su influencia en el sistema 

jurídico de la América Latina: segunda parte. Disponível em: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/re 
vista/idc26/26-1.pdf>. Acesso em: 29/08/2011. 

24 Por exemplo, Clóvis Beviláqua (cf. BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 6ª 
ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1940. v. 1, p. 175.), Eduardo Espínola (cf.  ESPÍNOLA, Eduardo. Sistema 
de direito civil brasileiro . 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1938, v. 1. p.334), Franco Montoro e 
Anacleto Faria (cf. MONTORO, André Franco; FARIA, Anacleto de Oliveira. Condição jurídica do 
nascituro no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1953. p. 12) e Sérgio Semião (cf. SEMIÃO, Sérgio 
Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, 
p. 46.). No direito estrangeiro, Paolo Ferretti identifica outros como Savigny,  Windscheid, Albertario, Maschi, 
Archi, Waldstein, Gandolfi, Balestri, Fumagalli, Gaudemet e Gómez–Iglesias Casal (Vide FERRETTI, Paolo. 
In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse: l'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale 
classico.Trieste: Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Trieste, 2008. p. 11). 

25 BEVILÁQUA, 1940, p. 175.  
26 BRASIL. Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Projecto do Código Civil Brazileiro: trabalhos da 

Commissão Especial da Câmara dos Deputados. v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902. p. 17. 
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Na verdade, os textos de inclinação natalista citados pela maioria dos que 

apontam a existência da citada contradição27 são sobretudo dois: o D. 25.4.1.1, de Ulpiano e o 

D.32.2.9.1, de Papiniano. Em resumo, sustenta-se que em tais textos o nascituro é referido 

como “mera parte do corpo materno” de modo que tratar-se-iam de claros exemplos de 

excludentes da sua capacidade jurídica28. Além deles, há outros fragmentos reputados 

contraditórios como nas Institutas de Gaio 2, 20329, D. 35,2,9,1 (Papiniano)30, D. 7, 7,1 

(Paulo)31 e D. 37, 9, 1 (Ulpiano)32 e o D. 38,16,1,8 (Ulpiano)33.  

Ocorre que, a partir de uma apreciação mais detida dos citados excertos no 

Corpus Iuris Civilis, inclusive cotejando-os com outros, é plenamente impossível concluir que 

esses trechos desautorizam a proteção da vida humana embrionária. É que a condição jurídica 

de ser humano do nascituro é claramente considerada no Digesto de Justiniano ao admitir-se 

que se ele encontra na “natureza humana” (Qui in utero sunt...intelleguntur in rerum natura 

esse, D. 1,5,26). 

Além disso, é imperioso destacar as seguintes medidas protetivas: aquele que está 

no útero era considerado uma vida autônoma perante a mãe (D. 11,8,2); a execução de uma 

pena capital imposta contra a genitora grávida deveria ser diferida para o momento sucessivo 

ao parto (D. 1,5,18; 48,19,3); o filho de um senador, concebido porém não nascido, caso 

morto o pai antes do seu nascimento, conservava sempre os direitos inerentes à sua condição 

de filho de senador (D. 1,9,7); o status de liberto e de cidadão era atribuído levando em 

consideração o momento da concepção, ou, se mais favorável ao nascituro, qualquer momento 

entre a concepção e o nascimento (D. 1, 5, 5, 2); ao nascituro era reservada uma tutela 

alimentar, mesmo diante de qualquer incerteza sobre a sua condição jurídica (D. 37, 9, 1, 5); o 

instituto do curator ventris foi entendido pelos pretores não só como um instrumento de tutela 

                                                 
27 Dentre todos, destaque-se, inclusive Savigny, para quem a contradição desaparece quando considera-se a regra 

atribuída a Juliano (D. I, 5, fr. 26) “qui in utero sunt in toto pene jure civili intelliguntur in rerum natura esse”, 
a qual se constituiria em uma simples ficção. cf. SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del derecho 
romano actual. Trad. de Jacinto Mesía e Manuel Poley. 2.ed. Madrid: Gongóra, 1839. t. 1. p. 310. 

28 Verbi gratia, como faz Santos Justo, ao estabelecer o nascimento como requisito do início da personalidade 
jurídica (Cf. JUSTO, A. Santos. Direito Privado Romano – I: Parte Geral. Coimbra: Coimbra, 2000. p. 105.). 

29 “Ea quoque res, quae in rerum natura non est, si modo futura est, per damnationem legari potest, uelut fructus, 
qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum erit.” 

30 “Circa ventrem ancillae nulla temporis admissa distinctio est nec immerito, quia partus nondum editus 
homo non recte fuisse dicitur.” 

31 “Opera in actu consistit nec ante in rerum natura est, quam si dies venit, quo praestanda est, quemadmodum 
cum stipulamur ‘quod ex Arethusa natum erit’.” 

32 “Sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum 
nati sint, propter spem nascendi non neglexit…” 

33 “… nam dicendum erit suos posse succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in rebus humanis vel 
saltem concepti fuerint: idque et Iuliano et Marcello placet.” 
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da dignitas34 da gestante mas também para assegurar ao nascituro o respeito ao adimplemento 

da prestação alimentar que era devida em seu direto favor (D; 37, 9, 5 pr.), enfim, são fartos 

os trechos das Institutas que demonstram a especial proteção conferida pelos romanos à 

persona do nascituro, salientando-se que caso o reconhecimento dos seus direitos não lhe 

obtivesse uma vantagem, não lhe sendo prático, tampouco vantajoso, desconsiderar-se-ia a 

própria existência do nascituro na natureza (in rerum natura) 35. 

Vale ponderar, ainda, que toda essa tutela romana destinada ao nascituro não 

somente de dava em razão de ser ele um membro da família que está para nascer, mas 

também um alguém que também nascerá para a república, tornando-se um cidadão, como 

consta no D. 37,9,1,15, atribuído a Ulpiano, ao tratar do direito alimentar no concebido: 

[...] não duvidamos que o pretor deva socorrer também ao que vai nascer, 
bem mais porque a sua causa deve ser mais favorecida do que aquela do 
menino; pois se favorece ao concebido para que venha à luz, enquanto ao 
menino para que seja reconhecido na família; porque o concebido tem que 
ser nutrido pois nascerá não somente para o pai, ao qual lhe diz pertencer, 
mas também para a república.36 

 

 

2.3.1 O nascituro no D. 25, 4,1,1 

 

 

O D. 25.4.1.1 é geralmente citado com a seguinte passagem: “... partus enim, 

antequam edatur, mulieris portio est, vel viscerum” (o parto, antes de separado, é porção da 

mulher ou de vísceras). De fato, a interpretação isolada desse trecho daria razão às conclusões 

a que chegaram os que aqui vêem uma cláusula rechaçadora da “personalidade” do nascituro. 

Porém, levando-se em conta a integralidade do fragmento atribuído a Ulpiano no D.25.4.4.1, é 

possível observar, como o bem fez Madeira37 que a menção à expressão “porção da mulher 

ou de vísceras” intenciona mais exprimir uma incerteza acerca do fato da natureza do 

nascituro do que apresentar-se como termo técnico preciso. Confronte-se, a propósito, com a 

íntegra do excerto D.25.4.1.1: 

                                                 
34 A propósito da dignitas, bem esclarece Margherita Frare que o termo dignitas na Roma clássica exprimia, 

sobretudo, a condição social (dada pela classe ou cargo) ou pessoal (conferida ao mérito conseguido também e 
principalmente no interesse público) a qual concretamente distinguia um indivíduo doutro. O seu referente 
semântico correspondia, em resumo, a uma ideia elitária, que parece muito distante daquela que hoje qualifica 
a dignidade humana (cf. FRARE, Margherita. Ancora sulla dignitas. Diritto@Storia. Rivista internazionale di 
Scienze Giuridiche e Tradizione Romana. Sassari, n. 9, 2010. ISSN 1825-0300 Disponível em: < 
http://www.dirittoestoria.it/9/Note&Rassegne/Frare-Ancora-sulla-digniitas.htm>. Acesso em: 31 ago. 2011). 

35 MADEIRA, 2005, p. 102. 
36 POLETTI, 1996, p. 96. 
37 MADEIRA, opus citatum, p. 20. 
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Por este rescrito torna-se evidentíssimo que não há lugar para os senatus-
consultos relativos ao reconhecimento dos filhos, se a mulher dissimular 
estar (ou também não estar) grávida; e não sem razão, pois o parto antes de 
ser separado é uma porção da mulher ou de vísceras. Depois de o parto 
ter completamente vindo a lume da mulher, pode o marido, por meio de um 
interdito, por seu direito, postular que o filho lhe seja exibido, ou que lhe 
seja permitido conduzi-lo. O príncipe, pois, vem ‘extra ordinem’, auxiliá-lo 
na causa necessária.38 

 
Moreira Alves, invocando o fragmento contido no D. 25, 4, 1,139, precisamente o 

partus enin antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum, resume-se em afirmar ser o 

feto apenas parte visceral da gestante. Vê-se que se trata de mais uma utilização de excerto a 

fim de concluir peremptoriamente pela inexistência da “personalidade jurídica” do nascituro. 

Seguindo a mesma linha de conclusão, colhe-se o exemplo de Trabucchi, o qual, no contexto 

da justificação da opção legislativa italiana em favor da negativa de personalidade jurídica ao 

nascituro, invoca, além do D. 25.4.1.1, também o D.32.2.9.1, de Papiniano. Diz o doutrinador 

italiano que: 

A capacidade jurídica, ou personalidade, se adquire com o nascimento (art. 
1). Antes da separação, o feto se distingue da mãe: partus enin antequam 
edatur, mulieris portio est vel viscerum (Ulpiano); pelo que não pode ter 
personalidade própria: Partus nonum editus homo non recte fuisse dicitur. 
(Tradução nossa)40 

 
À luz dos estudos de Hélcio França Madeira, é percebe-se o equívoco na 

conclusão a que chegaram Moreira Alves e Trabucchi41, ao mencionarem o nascituro (partus) 

enquanto mera porção (portio) das vísceras da mulher, posto que tratar-se-ia de uma 

compreensão do termo portio em um sentido estritamente técnico, que não teria sido utilizado 

na hipótese pelo jurisconsulto. Enfrentando a questão, Hélcio França esclarece que: 

[...] do verbo pario, is, ere, peperi, partum (parir), derivou o termo partus, 
que, originalmente, por assim dizer, é “a parte, a criança, que se oferece ao 
marido”. A idéia de pars e de seu sinônimo portio é inerente à idéia de parto. 
Não porque assim necessariamente pensava o jurista clássico, nem porque 
assim pensavam os compiladores do Digesto. Mas porque partus, pars e 
portio são termos que a livre associação, com contigüidade, se encarrega de 

                                                 
38 MADEIRA, 2005, p. 20. Texto original: “Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de lieris 

agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus 
enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. post editum plane partum a muliere iam potest maritus 
iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti. Extra ordinem igitur princeps 
in causa necessaria subvenit.” 

39 ALVES, 1995, p.92. 
40 “La capacidad juridica, o personalidade, se adquire com el nacimiento (art. 1). Antes de la separación el feto se 

distingue de la madre: partus enin antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum (Ulpiano); por lo que no 
puede tener personalidad propria: Partus nonum editus homo non recte fuisse dicitur.” (Cf. TRABUCCHI, 
Alberto. Instituiciones de Derecho Civil. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1967. v. 1. p. 79.). 

41 Essa conclusão é repetida por muitos outros, contudo, citamos os dois doutrinadores haja vista a público e 
merecido respeito por seus escritos. 
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ajuntar, como de fato parece ter naturalmente ocorrido na definição atribuída 
a Ulpiano.42  

 
Assim, a partir da leitura integral do texto contido em D. 25.4.1.1, extrai-se que se 

tratar de uma consideração que objetiva proibir o reconhecimento da paternidade do bebê 

romano enquanto gestando, pois “antes de ser separado é uma porção da mulher, ou de 

vísceras”. É evidente, pois, que mencionada referência ao nascituro como porção do corpo 

materno intenciona mais servir, na prática, como um instrumento de defesa dos interesses da 

mulher e do filho nascituro frente ao marido, do que se constituir em mera norma excludente 

de direitos. 

Em suma, pela própria dúvida assumida pelo jurista (mulieris vel viscerum 
portio), pelo contexto, particularidade e razões práticas do comentário, que 
não tem caráter de decisão, e pela espontaneidade lingüística retro referida, 
conclui-se pela impossibilidade de atribuir valor técnico-jurídico à 
expressão.43 (grifos nossos) 

 
Ronaldo Poletti, comentando esse trecho do Digesto também se inclina em 

defender que o citado trecho não autoriza a negação de personalidade ao nascituro:  

Essa passagem vem inserida em um contexto de uma argumentação não 
valendo para negar personalidade ao concebido. Trata-se de proteger a 
mulher diante da pretensão do ex-marido de colocá-la sob guarda, tendo em 
vista estar grávida do filho dele. O fragmento cuida mais do exame 
verificador da gravidez e, no parágrafo citado, sobre a inexistência de 
senatus-consultos sobre o reconhecimento de filhos por ocasião da negativa, 
ou simulação, da mulher, quanto a seu estado de gravidez.44 

 
Pierangelo Catalano sustenta que na jurisprudência romana dois eram os 

princípios básicos relacionados ao nascituro45. O primeiro alude à própria existência deste: os 

nascituros, “em quase todo o direito civil” (romano) eram tidos por existentes46 (D.1.5.26) – 

princípio da paridade. Tal excerto do Digesto, formado com base na Lei das XII Tábuas47 é 

princípio geral justificante da igualdade ontológica entre o concebido e o já nascido, 

salvaguardadas exceções de algumas do ius48. De fato, a expressão in rerum natura esse, 

comumente entendida pelos romanistas como “existir”, aparece sete vezes relacionada ao 

                                                 
42 MADEIRA, 2005, p. 21. 
43 Ibidem, p. 22. 
44 POLETTI, 1996. p. 76. 
45 CATALANO, Pierangelo. Osservazioni sulla “persona” dei nascituri alla luce del Diritto Romano (Da 

Giuliano a Teixeira de Freitas). In: ______. Diritto e persone. Turim: Giappichelli, 1990, p. 202-204. 
46 “Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse.” (Paulo). 
47 CATALANO, 1990, p. 202. 
48 Idem. Los concebidos entre el derecho romano y el derecho latinoamericano (a propósito del art.1 del Código 

civil peruano de 1984). In: El Codigo Civil Peruano y el Sistema Juridico Latinoamericano. Lima: Cultural 
Cuzco, 1986, p. 229. 
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nascituro no Corpus Iuris Civilis49, de modo que o nascituro é reiteradamente considerado ser 

vivente, estando na natureza das coisas.  

O segundo princípio geral básico aplicável ao nascituro e mencionado por 

Catalano é o de que quando tratarem-se de assuntos vantajosos ao nascituro, este será tido 

como se nascido fosse (D.1.5.750) – princípio commoda. Cuida-se de um critério de solução 

em caso de dúvida na aplicação de normas e que indicava pela opção em favor daquela mais 

benéfica ao nascituro51, tratando-o paritariamente em relação ao já nascido. 

A partir desses princípios por si enumerados, Catalano52 sublinha que o excerto D. 

25.4.1.1 atribuído a Ulpiano, malgrado tratar-se de uma exceção ao primeiro princípio, não 

viola, por isso mesmo, o segundo. Ou seja, inobstante na situação de reconhecimento de 

paternidade do nascituro ser este considerado parte da mãe ou de suas vísceras (exceção ao 

princípio da paridade), tal fato não exclui a presunção de nascido para fins de sua proteção 

através de aplicação das normas a ele mais benéficas (princípio commoda). 

Max Kaser53 pondera que Justiniano, no Codex, determina a condição jurídica do 

filho sempre tomando por referência o instante do nascimento, unindo-se ao coro dos que 

sustentam a corrente natalista em direito romano. Apesar disso, faz menção às regras que 

ampliavam o termo inicial do reconhecimento daquela condição para o momento da 

concepção, desde que fosse mais vantajoso para o nascituro.  

Destaque-se, por fim, que além do D.1.5.7, há textos que expressam o princípio de 

paridade entre o nascituro e o nascido, como o D.1,5,26; D. 37,9,1 pr.; D.50,16,231, Inst. 

2,13,1, dentre outros54.  

 

 

2.3.2 O nascituro no D. 35.2.9.1  

 

 

O segundo trecho do Digesto utilizado pelos que advogam a adoção da 

incapacidade jurídica do nascituro no direito romano é o D.35.2.9.1, atribuído a Papiniano e 

                                                 
49 MADEIRA, 2005, p. 58. 
50 “Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus 

quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.” 
51 MADEIRA, 2005, p. 87. 
52 CATALANO, Pierangelo. Il concepito “soggetto di diritto secondo il sistema giuridico romano. p. 4. 

Disponível em: <http://www.cristiani.altervista.org/teologia/referendum/catalano.pdf>. Acesso em: 
10/07/2011. 

53 KASER, 1999, p. 101. 
54 MADEIRA, 2005, p. 86. 
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cujo conteúdo é o seguinte: partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur (a criança 

ainda não nascida não se pode dizer que foi um homo). O nascituro, portanto, por uma leitura 

preliminar do excerto justinianeu não seria considerado um ente humano, posto que ainda não 

nascido. 

Ocorre que o fato de nesse trecho negar-se à criança gestanda ser homo não 

necessariamente conduz à conclusão de que ela não seria persona. Como já exposto, os 

escravos, além de res, estavam incluídos no ius Romanum dentre a categoria de persona (ou 

seja, dentre os seres humanos). Entretanto, a fim de diferenciá-los dentre outras espécies de 

personae, que não estavam sob condição servil, estabelecia-se para aqueles uma denominação 

própria sendo chamados tanto servi como homines55. Assim, no contexto do D.35.2.9.1, a 

palavra homo não tem o condão de exprimir o que hoje chamaríamos “indivíduo humano”, 

todavia manifesta ser homo um servo, escravo, indivíduo não-livre56. 

Uma vez compreendendo-se que a palavra homo mencionada no D. 35.2.9.1 faz 

alusão ao fato de ser escravo, o excerto há de ser lido da seguinte maneira: (em relação à) 

criança ainda não nascida, não se pode dizer que (ela) foi um escravo. Tal compreensão, com 

a qual concorda Poletti57, pode ser ratificada considerando-se os textos completo do D.35.2.9 

pr. e 1, como ora se transcreve: 

É de consenso na lei Falcídia que os frutos depois percebidos, que estavam 
maduros no tempo da morte, aumentam a estimação da herança em nome do 
fundo, o qual parece ter sido mais precioso naquele tempo. Quanto ao ventre 
da escrava nenhuma distinção de tempo foi admitida, e não sem razão, 
porque o parto enquanto não nascido, não se diz propriamente que foi 
um homem (um escravo).58 (grifos nossos) 

 

 Salienta Catalano59 que essa é mais uma exceção ao princípio romano de que em 

“quase todo o direito civil” o nascituro existe (D.1.5.26). Na hipótese, a norma afirma que o 

concebido inexiste como um escravo (homo, servus) e não enquanto persona, haja vista ser 

                                                 
55 KASER, 1999, p. 106. 
56 Advirta-se que a noção romana de homines é central no Título V, do Livro I, do Digesto de Justiniano (De 

statu hominum), tratando-se de uma noção concreta que, nesse contexto, se refere ao ser humano em geral, 
sendo conexas de outras, igualmente concretas, como cives Romani, liberi, servi, ingenui, quin in utero sunt, 
etc. (cf. CATALANO, Pierangelo. Alle radici del problema delle persone giuridiche. In: ______. Diritto e 
persona. Torino: Giappichelli, 1990, p. 167.). Especificamente no D.35.2.9.1, a palavra homo vem empregada 
como indicativa de servus, tal como em Gaio 1, 119; 2,24; 4,16.  

57 POLETTI, 1996, p. 75. 
58 Tradução de Hélcio Madeira, in: MADEIRA, 2005, p. 20.). Diz o texto latino: “In falcidia placuit, ut fructus 

postea percepti, qui maturi mortis tempore fuerunt, augeant hereditatis aestimationem fundi nomine, qui 
videtur illo in tempore fuisse pretiosior. Circa ventrem ancillae nulla temporis admissa distinctio est nec 
immerito, quia partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur.” (grifos nossos). 

59 CATALANO, Pierangelo. Il concepito “soggetto di diritto secondo il sistema giuridico romano, p. 4. 
Disponível em: <http://www.cristiani.altervista.org/teologia/referendum/catalano.pdf>. Acesso em: 
10/07/2011. 
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apenas nascituro de uma escrava (partus ancillae). Essa disposição excepcional visava a 

excluir o nascituro da escrava a aplicação da Lei Falcídia60.  

O fruto maduro que se percebe depois da morte do de cujus já é 
propriamente fruto e aumenta o valor da herança. Mas o nascituro de escrava 
(partus ancillae), ao qual não se admite distinção temporal, enquanto não 
nascido, não é propriamente um homem ainda (rectius um escravo), ou seja, 
não se pode admitir a idéia de um homem “maduro” que será depois 
percebido como fruto e já o incluir na estimação da herança.61 

 

Assim, a invocação isolada de passagens de compilações romanas, como o 

D.35.2.9.1, para fins de peremptoriamente afirmar que no direito romano o nascituro não 

tinha direitos, por ser mera porção de vísceras, ou parte de mulher, se constitui em uma 

imprecisão, havendo necessariamente de se realizar uma análise mais elaborada do contexto 

em que se insere o fragmento escolhido, bem como do verdadeiro sentido das instituições 

romanas, sem confundi-las com categorias semelhantes modernamente empregadas. 

 

 

2.4 A regra conceptus pro iam nato habetur 

 

 

O reconhecimento da posição jurídica do nascituro nas fontes romanas com vistas 

à sua futura existência levou à formulação da máxima jurídica que equipara o nascituro ao 

nascido (nasciturus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur62). Eva María Polo 

Arévalo esclarece que a máxima nasciturus pro iam nato habetur consta em vários 

fragmentos, como o D. 1, 5, 7 e no fragmento I, 147, das Institutas de Gaio, não havendo, 

todavia, unanimidade acerca da origem de tal norma, havendo autores que defendem que esse 

enunciado seria fruto da contaminação do direito pós-clássico ou mesmo que tratar-se-ia de 

um princípio de direito moderno63.  

                                                 
60 Lei promulgada no tempo de Augusto (40 a.C.) na qual se decretou, dentre outras disposições, que a ninguém 

seria dado legar mais do que três quartos da herança. 
61 MADEIRA, 2005, p. 41. 
62 “O nascituro considera-se como nascido quando se tratarem de assuntos que o aproveitem.” (tradução do 

autor). 
63 Cf. ARÉVALO, Eva María Polo. Origen y significado del principio conceptus pro iam nato habetur en 

derecho romano y su recepcion en derecho historico español y en el vigente Codigo Civil. Anuario da 
Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña, A Coruña, v. 11, p. 726, 2007. Disponível em: < 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2521/1/AD-11-41.pdf >. Acesso em: 20/05/2011. 
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De fato, os estudiosos do direito romano costumam apresentar várias fontes 

textuais nas quais o princípio commodum se faz presente64, não sendo unânimes quanto ao 

momento preciso em que esse aforismo foi formulado. Na opinião de alguns, remonta ele ao 

período clássico, de quando datam muitos dos excertos evidenciadores de sua observância, 

havendo até quem tenha sustentado na metade do século passado, provavelmente baseado em 

um estudo de Emilio Albertario acerca da questão, que o aforismo seria de origem bizantina65. 

O uso dos termos conceptus ou nasciturus faz presumir que o brocardo tem origem medieval, 

sendo nasciturus encontrado em glosas do Corpus Iuris Civilis66. 

Hélcio França Madeira67 bem observa que a máxima se constitui em uma fusão de 

dois fragmentos distintos do Digesto adaptados e decompostos em quatro partes, quais sejam: 

α) “nasciturus” (substitutiva de “qui in utero est”) e β)“pro iam nato habetur”, que advieram 

do fragmento D. 29.2.30.168, atribuído a Ulpiano; γ) “quotiens de commodis ipsius partus” 

retirada do D. 1.5.769, de Paulo e, δ) a quarta fração, “agatur”, que seria uma adaptação do 

verbo agere em substituição a quaerere ubicado no D. 1.5.7. 

Certo é que as bases do princípio nasciturus pro iam nato habetur estão fincadas 

na Antiga Grécia, haja vista a existência de um relato grego no qual se sustenta a defesa da 

garantia da ascensão ao trono pelo nascituro em explícita utilização do senso do princípio 

analisado. Narra o ensaísta grego Plutarco, em A vida de Licurgo, que o Rei Polidectes de 

Esparta veio a falecer cedo, logo após o seu pai, sem, contudo, deixar herdeiros, de modo que 

o presumido sucessor ao trono espartano era o seu irmão Licurgo. De fato, após a morte de 

Polidectes, Licurgo assumiu o trono, contudo, à época, era por todos ignorada a gravidez da 

sua cunhada (a Rainha-esposa do finado monarca).   

                                                 
64 Por exemplo, veja-se Alvaro D’Ors que cita como textos que contêm o princípio commodum o Gai. 1, 147; 

D.1, 5, 7; D. 1, 5, 26; D. 38, 16, 7 e D. 50, 16, 231 (cf. D’ORS, Alvaro. Derecho privado romano. Pamplona: 
EUNSA, 1991. p. 315), já Pasquale Voci indica como manifestantes desse princípio os textos do D. 1, 5, 7; D. 
1, 5, 26; D. 5, 4, 3; D. 50, 2, 27 e D. 50, 16, 231(cf. VOCI, Pasquale. Istituzioni di diritto romano . Milano: 
Giuffrè, 1996. p. 70.). 

65 Cf. HERRERA, Ian Herinquez. La regla de la ventaja para el concebido y el aforismo “infans conceptus pro 
iam nato habetur” en el derecho civil chileno. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Valparaíso, n. XXVII, p. 87- 113, semestre I, 2006. Semestral. ISSN 0716-1883. p. 90-92. 

66 HERRERA, 2006, p. 93. 
67 MADEIRA, 2005, p. 85-86. 
68 “Quod dicitur: ‘Proximus a filio postumo heres, dum mulier praegnas est aut putatur esse, adire hereditatem 

non potest: sed si scit non esse praegnatem, potest’ accipe proximus a ventre, qui suum heredem pariturus est. 
Et non solum ad testatos haec verba, verum ad intestatos quoque pertinent. Et in eo ventre idem accipias, qui 
legitimum vel consanguineum pariturus est, quoniam mortis tempore qui in utero est, quantum ad moram 
faciendam inferioribus et sibi locum faciendum si fuerit editus, pro iam nato habetur. Idemque et per bonorum 
possessionem edictalem denique praetor ventrem mittit in possessionem.” (Cf. DIGESTA IUSTINIANI . 
Disponível em: <http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/d-29.htm>. Acesso em: 31 ago. 2011.) 

69 “Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus 
quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.” (Ibidem). 
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Desde o momento em que tomou conhecimento da gestação, declarou Licurgo que 

reinaria apenas até o nascimento do bebê, e, se este fosse menino, ele seria o rei, tornando-se 

Licurgo o seu tutor. O mais grave e sério nessa história narrada pelo legislador e ensaísta 

Plutarco é o fato de que a esposa de Polidectes propôs a Licurgo abortar a criança e com ele 

casar-se, ao que, Licurgo sabiamente ciente da má índole daquela mulher, fingiu aceitar a 

proposta, advertindo-a que não tomasse abortivos antes do nascimento do rebento, mas que 

esperasse sua vinda à luz de modo que ele mesmo procederia ao assassínio do infante. 

Todavia, ao tempo do parto, Licurgo ordenou aos seus homens que assim que 

nascesse a criança, caso fosse ela do sexo feminino que a deixassem nas mãos das mulheres, 

no entanto, se fosse menino, que imediatamente o levassem à sua presença. Quando o bebê 

nasceu, constataram ser do sexo masculino, de modo que foi entregue a Licurgo, como 

ordenado, durante uma refeição com os oficiais de Esparta, ao que este após receber o infante, 

declarou: “Eis um rei que nos acaba de nascer, senhores Espartanos!” e chamou-o “Carilau” 

(Χαρίλαος), que significa “Alegria do Povo”, porque viu todos muito felizes admirando a sua 

probidade e justiça.  

O princípio da paridade entre o nascituro e o nascido, expresso na máxima 

nasciturus pro iam nato habetur foi historicamente aplicado em casos notáveis de sucessão 

real, com vistas à salvaguarda da ascensão do concebido ao trono. Por exemplo, o Rei João I, 

de França, cognominado O Póstumo, herdou o trono francês quando ainda estava no seio de 

sua mãe, malgrado ter vivido por apenas cinco dias. 

 A máxima também foi também levada em conta quando da sucessão do Rei 

Guilherme IV do Reino Unido pela sua sobrinha a Rainha Vitória, tanto que na cerimônia de 

entronização, a fórmula de proclamação foi acrescida das palavras: Saving the Rights of any 

Issue of His late Majesty King William the Fourth, which may be born of His late Majesty's 

Consort70, haja vista que as duas filhas do Rei Guilherme IV com a Rainha-Consorte 

Adelaide faleceram ainda na infância antes mesmo do pai, assegurando-se à prole póstuma, 

desse modo, o direito de ascender ao trono do Reino Unido. 

Essa regra foi utilizada vastamente durante todo o Medievo, sempre tendo-se em 

consideração a ideia de paridade entre os nascituros e os nascidos ressaltada pelos romanos. 

Contudo, na Idade Moderna, vieram à tona duas vertentes interpretativas acerca da condição 

jurídica do nascituro, as quais nos chegam à contemporaneidade: uma primeira, de inspiração 

                                                 
70 “Resguardando-se os direitos de qualquer filho da Sua falecida Majestade o Rei Guilherme Quarto, o qual 

pode nascer da Consorte de Sua falecida Majestade”. (Disponível em: <http://www.heraldica.org/ 
topics/britain/brit-proclamations.htm>. Acesso em: 10/06/2011). 
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justianeia, que caracteriza grande parte das legislações de países ibéricos e se radica em uma 

abordagem concreta e naturalista, reconhecendo, assim a paridade entre o nascido e o 

concebido por sua própria natureza e uma segunda, de origem germano-pandectista, presente, 

por exemplo, no sistema jurídico alemão e italiano, mais afeta a conceituações abstratas71 e à 

ideia de ficção, posto que o nascituro não seria um ser humano. 

Essas interpretações guardam estreita relação com a ideia de pessoa a si 

subjacente, de modo que – sobretudo a perspectiva pandectista – são resultado da evolução do 

sentido atribuído àquele conceito e apresentam uma particular visão acerca do 

reconhecimento, ou não, da personalidade jurídica do nascituro. Assim, a compreensão do 

tratamento jurídico emprestado no Ocidente ao nascituro, sobretudo quando da elaboração dos 

códigos civis72, perpassa, necessariamente, pela análise da construção das estruturas 

conceituais anexas, à luz de uma dessas tradições. 

                                                 
71 CATALANO, 1990, p. 195. 
72 Nesse sentido, Herrera afirma que: “Las codificaciones civiles de los siglos XVIII y XIX recogieron, en 

general, la doctrina de la ventaja, como lo muestran los arts. 29 del código de la Luisiana, art. 3 del código 
holandés, art. 21 del código austríaco, L. I c. III del código bávaro, art. 3 del código peruano.” (HERRERA, 
2006, p. 92.). 
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3 A JURISDICIZAÇÃO DO CONCEITO DE PESSOA E O NASCIT URO NA 
CODIFICAÇÃO ALEMÃ 

 

 

Como já acentuado, característica de quase todos os substantivos e mesmo de 

expressões substantivadas é o padecimento de vagueza e ambigüidade (polissemia), de modo 

o locutor atento a esse problema, ao pretender exprimir-se de maneira menos anfibológica, 

tem por alternativas ou modificar o vocábulo reputado vago e ambíguo, adotando uma 

expressão menos plurívoca, ou expressamente circunscrever o sentido e conteúdo do termo 

que utiliza.  

A primeira alternativa pode consistir em um auto-engano, haja vista que o fato de 

um termo ser dotado de menor polissemia não necessariamente o torna unívoco, de modo que 

sua precisão nem sempre pode ser aferida pelo sentido textual, necessitando-se recorrer ao 

contexto de seu emprego. Disso decorre o apelo à segunda alternativa, qual seja, a de realizar 

uma delimitação do sentido e conteúdo do termo considerando inclusive a situação específica 

de sua utilização. Tanto em um caso como em outro o sentido no qual o termo está sendo 

aproveitado há de ser sempre levado em conta, sob pena de se deixar brechas para uma 

exegese dissociada da função semântica prevista para aquela ocasião. 

Ocorre, no entanto, que a construção de sentidos atribuídos a determinados termos 

– sobretudo os “classicamente consagrados” pela opinio communis – se situa em contextos 

historicamente relevantes cuja investigação ajuda a explicar eventuais mutações 

conteudísticas, revelando, por vezes, um processo de descontinuidade de significados. Isso 

ocorre com expressões empregadas à exaustão no direito, levando a Hespanha observar que: 

Realmente, conceitos como pessoa, liberdade, democracia, família, 
obrigação, contrato, propriedade, roubo, homicídio, são conhecidos como 
construções jurídicas desde os inícios da história do direito europeu. 
Contudo, se avançarmos um pouco na sua interpretação, logo veremos que, 
por baixo da superfície de sua continuidade terminológica, existem rupturas 
decisivas no seu significado semântico. O significado da mesma palavra, nas 
suas diferentes ocorrências históricas, está intimamente ligado aos diferentes 
contextos, sociais ou textuais, de cada ocorrência. Ou seja, o sentido é 
eminentemente relacional ou local. 1 

 
 Assim, o estudo da história de um termo consagrado na ciência jurídica, ou 

mesmo de uma expressão jurídica imemorial, exige que o pesquisador se volte à análise das 

conjunturas formativas de seus sentidos, sejam eles sociais ou mesmo textuais, implicando em 

                                                 
1 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio. Lisboa: Europa-América, 

2003. p. 19. 
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uma investigação subterrânea, abaixo da superfície terminológica e que revelará ao mesmo 

tempo traços de continuidade e ruptura na elaboração dos sensos vinculados ao termo. 

Tal ocorre com o conceito propriamente jurídico de pessoa. Por baixo de um 

significado atualmente consagrado que a vincula como uma característica atribuída pela 

ordem jurídica a determinada categoria de sujeitos, existe um caminho pleno de ocorrências 

históricas e ideais de carizes filosóficos e ideológicos que se ligam aos significados 

semânticos adotados ao longo dos tempos e que evidenciam a dinâmica ruptura-continuidade 

relacionada ao vocábulo.  

A pessoa foi e é objeto de estudo em distintas áreas do conhecimento humano 

como a filosofia, a teologia, a psicologia, a pedagogia e o direito, sendo que o sentido 

atribuído por este último se apresenta como um dos mais relevantes sobretudo hoje, quando 

dele se servem os que propõem aferir o grau de “bondade” de uma ideologia ou de 

determinado sistema político, usando, para tanto, o critério do respeito aos direitos da pessoa 

humana2. Uma ideologia seria, assim, tão “boa” quanto sagrasse tais direitos, daí utilizarmos 

expressões como tutela da “dignidade da pessoa” e “direitos humanos” para destacar os 

fundamentos axiológicos de um ordenamento jurídico. 

A pessoa guarda também uma especial importância no direito privado, em 

especial no direito civil. Fala-se de pessoas naturais, pessoas jurídicas, direitos da 

personalidade, repersonalização das relações privadas, sendo ampla a gama de categorias 

jurídicas/expressões estabelecidas em torno dessa noção, o que evidencia o quanto ela 

também é cara aos civilistas. 

Em razão da estima e centralidade da noção de pessoa, deve-se atentar para 

existência de uma conexão entre os sentidos filosoficamente verificados ao longo dos tempos 

e as consequências da assunção de alguns desses aportes particularmente pelo direito. Esse 

labor contribui para visualizar possíveis (des)continuidades em relação ao conteúdo encerrado 

na palavra, principalmente pelo fato de se tratar de um conceito que toca em aspectos 

relacionados aos direitos do homem. Nesse particular, a manipulação (atribuição de novos 

sentidos) do conceito de pessoa tem o condão de excluir ou incluir alguns da tutela jurídica. 

 

 

 

                                                 
2 MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?: Elementos de Antropologia Filosófica. 7. ed. São Paulo: Paulinas, 

1980. p. 284. 
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3.1 Breves considerações acerca do desenvolvimento histórico do sentido atribuído a 

pessoa  

  

A construção da imagem filosófica de pessoa foi algo elaborado a passos 

discretos, daí uma teoria jurídica sobre as pessoas variar em sua abordagem e em seu teor 

tanto quanto seja vária a sua ancoragem filosófica.  

Tratando da evolução do conceito filosófico de pessoa, Abbagnano3 apresenta três 

importantes fases em seu desenvolvimento: a primeira, na qual pessoa é compreendida em 

caráter substancial (desde os antigos até os escolásticos); a segunda, que vê na pessoa um 

conceito em que está imbuído a ideia de auto-relação (de Descartes a Hegel) e a terceira, nas 

qual as proposições filosóficas destacam a hetero-relacionalidade como elemento 

configurativo do elemento pessoal (a partir de Marx). 

Tais fases, embora dispostas por Abbagnano linearmente em um traço histórico, 

não foram necessariamente substituídas umas pelas outras, sendo possibilidades de 

compreensão mais ou menos predominantes em determinados momentos históricos e que 

ainda hoje fundamentam a reflexão de muitos quando tratam realidade antropológica do 

direito. É bem certo que o surgimento de novas ideias acerca de uma determinada categoria 

(no caso os novos sentidos para uma mesma palavra) trazem em seu bojo a crítica à visão que 

lhes antecede, evidenciando instantes de ruptura de sentidos. Contudo, nada obstante disso, é 

também possível identificar alguns elementos presentes no sentido anterior, de modo que a 

quebra não é total, o que indica a existência de continuidade terminológica. 

 

3.1.1 A pessoa como função e relação-substância 

 

Até antes da modernidade, a palavra pessoa era designativa das múltiplas 

dimensões fundamentais dos seres humanos (na família, no trabalho, na sociedade, etc.), 

reunindo um mesmo homem em si mais de uma pessoa, daí o velho brocardo dizer: unus 

homo plures personas sustinere potest (Um homem pode sustentar várias pessoas)4. 

Inegavelmente, nesse momento vem-nos à mente a raiz etimológica da palavra (per-sonare, 

persona, no latim, e o seu equivalente grego: πρόσωπον), que remete à ideia de máscara 

teatral, aos papéis exercidos pelos indivíduos no teatro da vida. 

                                                 
3 PESSOA. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1982. p. 730 et 

seq. 
4 BENÍTEZ, Francisco Carpintero. “Persona”, “ Derecho natural” y nuestra tradición jurisprudencial. In: 

ANUARIO Mexicano de Historia del Derecho. México: UNAM, 1994. p. 49. 
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Apreciando o problema da pessoa na história da filosofia, Mondin5 sustenta que, 

segundo a unanimidade dos estudiosos, o conceito de pessoa seria estranho aos gregos, pois 

estes destacavam mais o universal, o abstrato e o ideal, em detrimento do singular, o concreto, 

mais ligados ao atual entendimento personalista. Inobstante tal consideração, é possível 

encontrar na filosofia estóica, particularmente em Epicteto (55-138 d.C), a menção à pessoa 

com o propósito identificativo de uma função assumida pelo homem em relação a 

determinada situação na vida6, revestindo-se, portanto de uma feição mais filosófica, contudo 

ainda relacionada à ideia de máscara. Cabe destacar também que com os estóicos foram 

apresentadas as primeiras ideias relacionadas à dignidade e igualdade entre os homens, as 

quais se constituem em pano de fundo da concepção de pessoa mais abrangente, incluindo-se 

os escravizados, cuja condição, para os estóicos, era contrária à lei universal. 

Com a inserção da palavra grega πρόσωπον no vocabulário latino, persona passa 

de uma atribuição estritamente vinculada à máscara para indicar também o sujeito que dela se 

utiliza, ou seja, o ator social. Nesse sentido, como exposto alhures, persona era empregada em 

Roma como termo designativo dos seres humanos em geral (homo), porque se referia aos que 

desempenhavam algum papel na comunidade, incluindo-se até os escravos (embora também 

lhes fosse conferido o tratamento de res, sendo-lhes negada a cidadania).  

Nota-se que nesse período existia um dissenso entre o reconhecimento da 

condição humana e o papel jurídico-político exercido por alguns na comunidade. Não 

necessariamente aquele dotado de “humanidade” era ator político. Esse separação situacional 

conduziu, nos séculos V e VI a uma inicial divergência entre a noção jurídica de persona e 

homo (aludindo este último aos escravos)7.  

Foi somente com o Cristianismo - baseado no dado da revelação cristã, para a 

qual o indivíduo é tido como filho de Deus - que o valor dos seres humanos passou a 

aquilatar-se em absoluto, o que conduziu historicamente a um processo “humanização” do 

direito romano. Segundo Tércio Sampaio Ferraz: 

a personificação do homem foi uma resposta cristã à distinção, na 
Antiguidade, entre cidadãos e escravos. Com a expressão pessoa obteve-se a 
extensão moral do caráter de ser humano a todos os homens, considerado 
perante Deus.8  

 
                                                 
5 MONDIN, 1980, p. 285. 
6 FAITANIN, Paulo. Pessoa: a essência e a máscara!. Revista Eletrônica Aquinate. n. 03, 2006, pp. 47-58. 

Disponível em: < http://www.aquinate.net/revista/caleidoscopio/Ciencia-e-fe/Ciencia-e-fe-3-edicao/Ciencia-3-
edicao/03-pessoa%20-revisado.pdf>. Acesso em: 10/05/2011. p. 341-342. 

7 CATALANO, Pierangelo. Alle radici del problema delle persone giuridiche. In: ______. Diritto e persone. 
Turim: Giappichelli, 1990. p. 169. 

8 FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 156. 
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A Encarnação do Verbo de Deus, tomando um rosto humano, assumindo a 

natureza humana a par da divina, fez com que dentre as três grandes religiões monoteístas, o 

Cristianismo se apresentasse como a que conferiu plenamente aos indivíduos o atributo da 

personalidade9. Para tanto, muito contribuíram as discussões a respeito da dupla natureza de 

Jesus Cristo, ocorridas nos primeiros séculos, ao fornecerem os elementos teológico-

filosóficos para a construção da noção cristã de pessoa humana. 

De fato, na Patrística e na Escolástica tal conceito tomou uma roupagem filosófica 

mais aperfeiçoada, após uma profunda análise teórica empreendida por grandes pensadores, 

no rastro das discussões teológicas acerca do mistério da Santíssima Trindade e da 

Encarnação do Verbo e utilizando-se a noção de pessoa enquanto função e relação herdada 

dos gregos. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino apresentam-se, nesse contexto, como 

os principais vultos do labor especulativo acerca do conceito de pessoa.  

O Bispo de Hipona, de um lado, alcançou o intento de conjugar pessoa 

(πρόσωπον) e subjetividade considerando os valores judaico-cristãos e elementos da cultura 

helênica e romana. Em sua obra De Trinitate, ao tentar encontrar um termo que pudesse ser 

aplicado tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo, sem considerá-los como três 

deuses, contudo, assegurando a individualidade de cada um para fins de explicar as relações 

entre eles, Santo Agostinho sopesou os discursos de tradições filosóficas latina e grega10, 

passando a fazer uso do termo grego hipóstase (substância)11, bem como à sua variante latina 

persona (do grego πρόσωπα). Persona exprime algo de singular, de individual (De Trinitate 

VII, 6,11), de modo a ser o Pai pessoa em relação a si mesmo (ad se) e não em relação ao 

Filho, tampouco ao Espírito Santo, o Filho o sê-lo em relação a si mesmo e não quanto ao 

Espírito Santo e ao Pai e o Espírito Santo igualmente ser pessoa ad se e não em relação às 

demais pessoas da Trindade. 

A ideia de pessoa, dotada de sentido de individualidade e substancialidade, foi 

aplicado, per analogiam, ao ser humano12. O homem é imago Dei, concebido à imagem do 

Senhor da Natureza, Uno e Indivisível, portanto é um ser dotado de inteligência e vontade, um 

espírito encarnado, uma pessoa. Foi baseado nisso que Severino Boécio ofereceu a famosa 

                                                 
9 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. p. 15. 
10 Cf. AGOSTINHO, [Santo] Aurelius. A Trindade . São Paulo: Paulus, 2007. (Coleção Patrística). p. 245. 
11 Santo Agostinho destacava que o uso de hipóstase seria correto em se tomando o seu sentido grego (de 

substância) e não o latino, que a considera como sinônimo de essência, o que seria um equívoco. Cf. 
AGOSTINHO, 2007. p. 259. 

12 Ibidem, p. 494. 
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definição: persona est rationalis naturae individua substantia13. Reconhece-se, na senda das 

interpretações neotestamentárias a pessoa como uma substância individual, ou seja, algo que 

existe de per se (substantia), distinta de tudo, pois não existe em outra coisa, senão em si 

mesma (individual), capaz de agir por si, em virtude da sua racionalidade. 

Santo Tomás de Aquino, por sua vez, na Suma Teológica (I, q. 29, 1), a partir da 

definição de Boécio afirmou que pessoa “significa o que há de mais perfeito em toda 

natureza, a saber o que subsiste em uma natureza racional”14. As reflexões antropológicas do 

Doutor Angélico, repletas do sentido metafísico caro ao Medievo contribuíram 

significativamente para a elaboração de uma ideia de pessoa enquanto um sujeito individuado.  

Nesse sentido, os jusnaturalistas espanhóis do século XVI, diante das descobertas 

das novas terras e a defrontação com as populações nativas que ali se encontravam, 

desenvolveram o pensamento jusnaturalista tomista a partir da reformulação do conceito de 

direito natural, como algo compartilhado por todos aqueles que existem segundo a ordem 

natural, independentemente da ordem da graça.  

Assim, os habitantes das longínquas terras recém descobertas, embora não-

batizados e na medida em que são considerados partícipes da ordem natural, passam a 

também gozar de um status de pessoa. Dentre os pensadores da Escola de Salamanca destaca-

se a figura de Francisco de Vitória, restaurador do tomismo e pai do renascimento teológico 

espanhol e que, a partir de uma perspectiva individualista cuja fonte não foi o Doutor 

Angélico, porém a escolástica franciscana (mais precisamente o nominalismo ockhaniano15), 

traçou uma teoria justificante dos direitos subjetivos dos indígenas. A esse respeito, diz 

Michel Villey que: 

Apoiando-se em são Tomás, mas deturpando seu pensamento, vimo-lo 
proclamar os direitos subjetivos dos índios contra os espanhóis; passar da 
tese de que os poderes têm sua origem no povo considerado coletivamente 
para a doutrina franciscana do contrato social; e, sob a aparência de explorar 
o direito natural, fundar o direito internacional sobre o suposto comum dos 
indivíduos.16 

 

                                                 
13  “Pessoa é uma substância individual de natureza racional” (tradução do autor). 
14 “Significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura” (In: AQUINO, 

[Santo] Tomás de. Suma Teológica. São Paulo: Loyola, 2001. v. 1. p. 529. 
15 A esse respeito, saliente-se que, para Villey, em Guilherme de Ockham se encontra uma das mais importantes 

fontes da ideia de direitos subjetivos, inaugurando ele, ao seu ver, o direito moderno (In: VILLEY, 2009. p. 
288). De outro lado, a opinião villeyana vem sendo objeto de profunda revisão sobretudo por Brian Tierney, 
para o qual a noção de direito subjetivo teria sido tomada por Ockham dos canonistas do séc. XII (Cf. BRITO, 
Alejandro Guzmán. Los orígenes de la noción de sujeto de derecho. Revista de estudios histórico-jurídicos. 
Vaparaíso, n. 24, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
54552002002400007>. Acesso em: 30 set. 2011).  

16 VILLEY, 2009, p. 392. 
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No pensamento do dominicano espanhol Francisco de Vitória já é possível se 

deparar com uma sutil veiculação entre as ideias de pessoa e sujeito de direitos (este último 

não explicitamente apresentado como tal, porém de modo substancial, posto que se trata uma 

realidade jurídica de conteúdo natural). É que Vitória propugnava que aos índios, por serem 

dotados da condição de partícipes na ordem natural, são assegurados direitos naturais inatos 

que regulam as relações inter omnes homines. Cuida-se de um dos primeiros esforços para se 

fazer conciliar a perspectiva puramente naturalística de pessoa com a realidade jurídica 

própria relacionada ao homem.  

De fato, muito embora na filosofia escolástica fosse reconhecida a igualdade 

substancial entre as pessoas, ela também admitia a superioridade de alguns homens sobre 

outros. O Aquinate, por exemplo, referindo-se à famosa lição aristotélica, diferenciou o 

homem livre do escravo, porquanto o primeiro é causa de si enquanto o escravo é ordenado 

para o outro17. Destarte, a Escola de Salamanca procurou, à luz do pensamento escolástico, 

conciliar a substancialidade ressaltada pelos escolásticos à dignidade de filhos de Deus, 

partícipes da natureza divina, ampliando dessa forma o valor da pessoa humana.  Nesse 

sentido, Supiot explica que: 

Sua dignidade particular procede não de si mesmo, mas de seu Criador, e ele 
a partilha com todos os outros homens. Daí a ambivalência desses três 
atributos da humanidade, que são a individualidade, a subjetividade e a 
personalidade. Indivíduo, cada homem é único, mas também semelhante a 
todos os outros; sujeito, ele é soberano, mas também sujeitado à Lei comum; 
pessoa, ele é espírito, mas também matéria. Essa montagem antropológica 
sobreviveu à secularização das instituições ocidentais, e esses três atributos 
da humanidade se encontram, em sua ambivalência, no Homem das 
declarações dos direitos. A referência a Deus desapareceu do direito das 
pessoas, sem que desaparecesse a necessidade lógica de referir todo ser 
humano a uma Instância garante de sua identidade e que simbolizasse a 
proibição de tratá-lo como uma coisa.18 

 

O intento conciliatório empreendido pela Escola de Salamanca nasceu em meio a 

um conjuntura na qual eram alienados de tutela jurídica determinados indivíduos humanos, 

daí a existente cisão entre pessoa e homem. É particularmente em finais do século XVI que se 

registram os esforços de muitos em salientar essa ruptura, atribuindo à pessoa um conteúdo 

eminentemente jurídico e que a distinga dos homens em geral. Foi também nessa época em 

que Hugo Donellus afirmou que “o escravo é homem, não pessoa; o vocábulo homem é da 

natureza, pessoa é de Direito Civil” (servus homo est, non persona; homo naturae, persona 

                                                 
17FRATTINI, Ernesto. Il pensiero politico di Francesco da Vitoria. Rivista Internazionale di Filosofia del 

Diritto . Milano, v. XXXVII, n. IV-V, jul./out. 1960, 179p. Bimestral. ISSN: 0035-6727. 
18 SUPIOT, 2007, p. 15. 
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iuris civilis vocabulum), iniciando a consagração da cisão jurídica entre pessoa e ser 

humano19. 

 

 

3.1.2 A pessoa como auto-relação e sujeito de direitos 

 

 

No século XVII, René Descartes apresenta uma inovadora visão acerca da pessoa 

que implicou em significativa influência sobre a especulação filosófica sucessiva, ao 

desprezar em sua definição de homem a autonomia e substancialidade, enfocando na 

autoconsciência (cogito, ego sum)20. O pensamento cartesiano inaugura uma nova etapa em 

que o subjetivismo ganha relevo, fazendo com que na noção de pessoa restasse ainda mais 

enfraquecido o caráter substancial ressaltado anteriormente, acentuando-se a natureza de 

relação (já encontrada nos antigos), todavia na perspectiva do homem consigo mesmo21 

(identidade pessoal ou egológica). 

No mesmo século XVII a noção de pessoa foi fortemente atrelada à de sujeito de 

direito. Em 1667, Leibniz publicou a sua principal obra jurídica, Nova methodus discendae 

docendaeque jurisprudentiae, que se constituía em um guia de estudo centrado nas 

Instituitiones de Justiniano. Nela foram condensadas ideias de sistematização do direito a 

partir de princípios elementares dos quais poder-se-iam deduzir matematicamente o que é o 

justo.  

O intento sistematizador assumido por Leibniz tinha uma razão muito particular 

de ser. O direito precisava ser simplificado, dotado de uma maior segurança, haja vista a 

incerteza trazida com o particularismo jurídico medieval e que reclamava uma unificação dos 

conceitos trabalhados no manejo jurídico. 

Como o gênio de Leibniz concebia o direito enquanto uma disciplina 

independente da realidade fático-experiencial, uma ciência exata semelhante àquelas de tipo 

matemático, propôs ele um método diverso para a sua estruturação. A operação lógica 

jurídica, constituir-se-ia em uma tarefa que partiria de “princípios evidentíssimos” que 

conferissem ao direito uma certa “coerência euclidiana”. 

Ali, Leibniz afirma de várias maneiras que é possível reduzir e conduzir à 
unidade as opiniões contraditórias dos jurisconsultos (II.52), para atingir um 

                                                 
19 CATALANO, 1990, p. 169. 
20 MONDIN, 1980, p. 287. 
21 PESSOA. In: ABBAGNANO, 1982, p. 730-731. 
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pequeno número de normas perfeitas que não permitam exceções (II.25), 
para desenvolver um sistema científico de direito autônomo, perfeitamente 
separado da experiência judicial (II. 61). Mas sistema que se deve à razão e 
às suas ciências fundamentais - a filosofia, a lógica, matemática - (Nova 
Methodus, I.). Ali, desenvolve o projeto de novas Pandectas colocadas em 
ordem, que deveriam ter uma extensão de dois volumes e poderiam ser 
compostas no breve período de três anos por uma comissão de 30 membros 
(II. 90)[...]22 (Tradução nossa) 

 

Todo esse esforço de Leibniz visava a aproximar a precisão da matemática ao 

direito, concebendo para este um sistema próprio puramente lógico e internamente coerente 

(mos geometricus) cujos problemas jurídicos haveriam de ser solucionados através das 

proposições jurídicas que se articulassem internamente ligando sujeitos a predicados, 

considerando um só direito no processo decisional. Daí, o subjectum (até então considerado 

como mero súdito, sujeitado) passar a ser tido como um ente cujo predicado é o direito. 

O sistema de Leibniz não mais se fundava na tríade gaia-justiniana personae, res, 

actiones, mas elegia como conceito basilar a qualitas moralis. A moralitas, seu Iustitia, vel 

Iustitia de uma ação seria oriunda da qualidade da pessoa (agente de uma determinada ação) 

sendo que a qualidade moral poderia tanto referir-se a uma potestas agendi – de modo que a 

potentia moralis (potência moral) se identifica com o direito em sentido subjetivo – como à 

necessitas agendi, da qual deriva a necessitas moralis (necessidade moral), que corresponde à 

obrigação23.  

Os sujeitos dessa qualidade moral que é o direito subjetivo são, destarte, os 

titulares desse dirieto, tanto as pessoas24 como as coisas (Subjectum qualitatis moralis est 

                                                 
22 “Allí afirma Leibniz de varias maneras, que es posible reducir y conducir a la unidad las opiniones 

contradictorias de los jurisconsultos (II.52), de lograr un pequeño número de normas perfectas que no toleren 
excepciones (II.25), de elaborar un sistema científico de derecho autónomo, perfectamente separado de la 
experiencia judicial (II. 61). Pero sistema que se debe a la razón y a sus ciencias fundamentales - la filosofía, la 
lógica, las matemáticas - (Nova Methodus, I.). Allí desarrolla el proyecto de unas nuevas Pandectas puestas en 
orden, que deberían tener una extensión de dos volúmenes y podrían ser compuestas en el breve tiempo de tres 
años por una comisión de 30 miembros (II. 90); […]” (cf. VILLEY, Michel. Los Fundadores de la Escuela 
Moderna de Derecho Natural. Disponível em: <http://www.salvador.edu.ar/juri/apuntes/Bastidas-
MCL/Los%20fundadores%20de%20la%20Escuela%20Moderna%20del%20Derecho%20Natural.pdf>. Acesso 
em: 02 out. 2011.). 

23 VASOLI, Cesare. Enciclopedismo, pansofia e riforma ‘metodica’ del diritto nella “Nova Methodus” di 
Leibniz. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. Firenze, n. 2. 1973. p. 37-109. 

24 Nota bene que Hugo Grócio (cujo pensamento foi influenciado por Francisco de Vitória e com o qual é 
considerado precursor do Direito Internacional), em seu trabalho De iure, belli, ac pacis, já considerava o 
direito como uma qualidade moral (qualitas moralis) do indivíduo para possuir ou fazer de modo justo alguma 
coisa (in: GRÓCIO, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. v. I. Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Unijuí, 2004, p. 
73). Grócio inclusive preparou o terreno para o irrompimento da mentalidade racionalista moderna de Samuel 
Pufendorf, o qual também reconhecia o direito como uma qualidade moral do homem e concebia a pessoa 
como um indivíduo isolado, independente ou livre, antecipando-se em mais de um século à frente de Kant (cf. 
BENÍTEZ, Francisco Carpintero. Historia del derecho natural: un ensayo. Mexico: UNAM, 1999. p. 232-
235). 
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persona et res. Persona est substantia rationalis, eaque vel naturalis vel civilis25). As pessoas, 

substâncias racionais naturais (Deus26, os anjos e o homem) ou civis (um agrupamento, 

collegium) detém vontade pela qual podem obrigar e obrigarem-se.  

O ente humano, destarte, passa a ser qualificado sub species juris, enquanto 

elemento de uma relação intersubjetiva, vinculado-se pessoa à ideia de sujeito de direitos 

(subjectum iuris), titular de uma potência moral. Com isso, Gottfried Leibniz procurou 

traduzir em linguagem técnica jurídica a exigência da antropologia filosófica em fazer 

identificar a subjetividade jurídica à ideia ontológico-natural de homem, dada a sua alusão ao 

caráter substancial da pessoa. A partir de então, é possível notar que essa particular noção de 

sujeito de direito, afeta à autonomia e à vontade, passa a subjazer a de pessoa, até então mais 

vinculada à natureza. 

 

 

3.1.3 A pessoa no contexto do liberalismo 

 

 

A ideologia liberal surge no quadro histórico da ascensão da burguesia e do 

consequente atendimento dos seus anseios político-sociais. O seu desdobramento se deu tanto 

em uma vertente de reconhecimento da esfera de liberdade individual (em contraposição à 

posição de controlado vivenciada no período absolutista), quanto em uma de controle da ação 

do Estado pela normatividade jurídica27. 

 O individualismo é também ressaltado como uma expressão axiológica do 

indivíduo em face da sociedade e, na senda do Iluminismo e da Revolução Francesa, 

igualmente se festeja o valor liberdade, enfatizado por pensadores como Locke e Hobbes. A 

liberdade individual, então considerada como um pressuposto essencial do direito, exigia que 

o indivíduo humano fosse tomado em um sentido singular, como um sujeito que possui 

                                                 
25  “O sujeito da qualidade moral é uma pessoa ou uma coisa. Pessoa é a substância racional, e esta é natural ou 

civil” (Tradução nossa) (ZARKA, Yves Charles. La outra vía de la subjetividad. Madrid: Instituto de 
derechos humanos Bartolomé de Las Casas, 2006. p. 33). Cumpre advertir, todavia, que em revisão da Nova 
methodus empreendida no fim da sua vida, Leibniz reduziu a qualidade de subjectum iuris somente às pessoas, 
alterando o fragmento citado para “Subjectum qualitatis moralis est Persona”, excluindo, portanto, as rei. (cf. 
BRITO, 2002. e ZARKA, 2006, p. 33). 

26 Para Leibniz, Deus é o supremo sujeito de direitos sobre todas as coisas, todavia, não é sujeito de nenhuma 
obrigação (cf. BRITO, 2002). 

27 Cf. JUST, Gustavo. O Princípio da Legalidade Administrativa: o Problema da Interpretação e os Ideais do 
Direito Público. In: ADEODATO, João Maurício; BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco 
(Coords.). Princípio da legalidade: Da Dogmática Jurídica à Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
p.236. 
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alvedrio para dispor da própria pessoa (autodeterminação), soberano e criador de suas 

próprias leis, não mais como um ser dotado de uma realidade espiritual e material, conforme 

preceituava a tradição escolástica, representativa do “velho período” em que a Igreja e o 

Estados encontravam-se intimamente relacionados. 

A prescrição divina, que dava ao homem a missão de se tornar senhor do 
Universo, chegou, portanto, ao seu termo lógico: a demissão do próprio 
Deus e a monopolização pelo homem da qualidade de sujeito num mundo 
regido por ele e repleto de objetos modelado à sua imagem.28 

 

Nesse sentido, afastando-se das concepções escolásticas e aproximando-se da 

autoconsciência cartesiana, John Locke considerou a pessoa como um “ser pensante e 

inteligente dotado de razão e reflexão, que pode considerar-se a si mesmo como si mesmo, a 

mesma pessoa pensante em diferentes tempos e lugares” (tradução nossa)29 e Hobbes, em uma 

perspectiva materialista, considerou pessoa somente aqueles que se encontram por trás de um 

ato ou ação humanas30. 

Ainda no campo refutação do pensamento jusnaturalista escolástico31, assim como 

do jusracionalismo do século XVIII, há de se fazer menção à figura de Immanuel Kant32. Foi 

ele quem sistematizou muitas das ideias acerca da liberdade que se desenvolviam desde a 

Reforma e o Renascimento33, sendo ainda responsável pela valorização da liberdade 

individual e autonomia da razão e da vontade sem considerar qualquer finalidade, posto que 

encarava o homem enquanto indivíduo isolado, independente, com um fim em si mesmo em 

face da sua autonomia. Desse modo, Kant tomava a vida enquanto “capacidade de atuar 

segundo a faculdade de desejar”34.  

                                                 
28 SUPIOT, 2007, p. 24-25. 
29 LOCKE, John. An Essay Concerning Human Understanding. Disponível em: <http://www.dca.fee. 

unicamp.br/ ~gudwin/ftp/ia005/humanund.pdf>. Acesso em: 15/10/2011. 
30 Como bem assinala Francisco Carpintero, “Hobbes – condicionado por su materialismo – hubo de emprender 

dos empresas: Transformar el derecho en leyes políticas , y negar la noción de persona. […] Para él, la persona 
era únicamente aquello que está detrás de un acto o acción. Obviamente Hobbes pretendía negar la existencia 
de las personas en el sentido que este término había tenido en la tradición escolástica, la que designaba como 
Kingdom of darkness, porque la existencia de un ser incomunicable y libre hubiera negado en sus proprios 
términos la legalidad necessaria que él reclamaba.” (Vide: BENÍTEZ, Francisco Carpintero. Las personas 
como síntese: la autonomia en el derecho. In: CAMPOS, Diogo Leite de; CHINELATTO, Silmara Juny de 
Abreu (Coords.). Pessoa humana e direito. Coimbra: Almedina, 2009, p. 163.). 

31 A crítica kantiana ao jusnaturalismo escolástico implicou, inclusive, em uma recusa de qualquer fundamento 
metafísico do direito, daí que “por influxo do criticismo kantiano, os ambientes científicos e filosóficos 
excomungaram qualquer menção à metafísica, cercando-a de generalizado preconceito (cf. COSTA, Elcias 
Ferreira da. Filosofia jurídica : fundamentação metafísica do direito. São Paulo: Sita-Brasil, 2010. p. 32). 

32 Cf. WIEACKER. Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. p. 
505. 

33 Cf. LIMA, Alceu Amoroso. Introdução ao direito moderno. 4 ed. Rio de Janeiro: PUC-Rio: São Paulo, 
2001. p. 192. 

34 Cf. ABBAGNANO, 1988, p. 1001. 
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Na linha de pensar kantiana, são também rechaçadas concepções tipicamente 

jusracionalistas como o estado de natureza, o contrato social e a imutabilidade e 

universalidade do direito natural, entendendo-se o direito como o “conjunto das condições 

sobre as quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio de outro, segundo uma lei 

geral de liberdade”35. Foi o pensamento kantiano que forneceu as bases para o historicismo, o 

qual, segundo Norberto Bobbio se caracterizava em  

considerar o homem na sua individualidade e em todas as variedades que tal 
individualidade comporta, em oposição ao racionalismo (um tanto quanto 
estilizado por comodidade no modo pelo qual os historicistas o representam) 
que considera a humanidade abstrata.36  

 
Essa menção à ética kantiana guarda importância porque, ao ressaltar a autonomia 

moral da pessoa, bem como a sua vontade ética, embora não fosse em si mesma formal, 

lançou ela os fundamentos para o advento de um formalismo científico que transformou a 

“nova prática do direito romano” (usus modernus) tardia em uma ciência autônoma do direito 

positivo37.  

De fato, esse pensamento teve grande influência no direito alemão do século XIX, 

contribuindo, destarte, para a positivação de uma ideia estritamente jurídica de pessoa e 

direito subjetivo baseados na liberdade e na vontade38. Assim, passando a pessoa a ser 

entendida como sinônima de sujeito de direito, resulta que esse novo conceito acaba por tomar 

um cariz “social”, haja vista que só o homem livre, dotado de vontade e vivendo em 

sociedade seria capaz de direitos e sujeito a deveres39. É nessa perspectiva (liberal) que vai se 

                                                 
35 KANT, Emmanuel. Introducción a la teoría del derecho. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1954. p. 

80. 
36 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 48. 
37 WIEACKER, 2004, p. 402. 
38 Nesse particular, também merece relevo a concepção de pessoa de Hegel, cujo idealismo muito contribuiu para 

o aprimoramento da cultura jurídica germânica oitocentista. Hegel ratificou a relação sujeito-pessoa enfocando 
na autoconsciência do homem, que se relaciona consigo mesmo e, na finitude conhece-se como infinitude 
universal e livre, rejeitando a apriorismo kantiano que via o homem como alguém que já nasce com estrutura 
racional (cf. HEGEL. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. de Orlando Vitorino. Lisboa: Guimarães, 
1986. p. 49). Assim, a personalidade em Hegel somente teria começo com a autoconsciência do indivíduo, um 
puro saber de si, residindo a essência da personalidade na vontade livre. Nesse sentido, “o aspecto geral do 
auto-entendimento pode ser formado de tal modo que ele esteja ligado apenas à idéia de um quadro restritivo 
de normas, dentro do qual as convicções e motivações do indivíduo podem se desenvolver arbitrariamente. 
Segundo Hegel, o conceito da pessoa no sentido do direito privado romano é uma tal auto-concepção. Ele não 
tem um conteúdo que envolve um certo entendimento da vida boa. Então, ele oferece uma orientação apenas 
num sentido muito fraco e com isso é um caso especial entre as auto-concepções consideradas por Hegel. Por 
outro lado, isso possibilita a sua universalidade, ou seja, a capacidade de ser aceito através de várias 
orientações.” (in: KLOTZ, Christian. Consciência de si e identidades práticas na Fenomenologia do Espírito. 
In: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos. [online] a. 2, v. 3, dez. 2005. Semestral. ISSN- 1980-8372. 
Disponível em: < http://www.hegelbrasil.org/rev03h.htm#_ftn17>. Acesso em 19.out.2011). 

39 CUNHA, Alexandre dos Santos. Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do Direito Civil. In: 
MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 235. 
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consagrar juridicamente a ruptura entre o conceito antropológico tradicional de pessoa 

humana e o seu inteligir jurídico, o qual passa a se ligar em definitivo à ideia de sujeito de 

direito, centro de imputação de normas jurídicas. 

 

 

3.2 A pessoa na codificação alemã 

 

 

A teorização da expressão sujeito de direitos se situa no âmbito do estudo da 

subjetividade jurídica - um dos pilares do sistema jurídico atual - significativamente no trato 

do direito subjetivo.  Os manuais de direito classicamente se referem a esse termo enquanto 

uma faculdade de agir (facultas agendi), de suposta herança romana40 e que encontra seu 

fundamento da norma agendi. Nessa lição, há consignada uma máxima reproduzida desde 

Savigny e Windscheid e cujos ecos fazem-se sentir até hoje de modo tal que está presente 

tanto nas primeiras lições de teoria geral do direito, como nas obras introdutórias ao próprio 

direito civil.  

Não por acaso foram feitas as citações a Savigny e a Windscheid. É que foi 

principalmente a partir deles, no século XIX, que se realizou a conclusão do processo de 

abstração dogmática do conceito jurídico de pessoa, desvencilhado-o em definitivo de 

qualquer carga onto-teológica, atribuindo-lhe um conteúdo técnico particular41, no qual é 

subsumida a noção de pessoa à de sujeito de direitos, noção esta cunhada em um quadro 

histórico no qual o individualismo colocou o homem como centro e fim da realidade jurídica, 

mitigando a ideia de bem comum42. 

Como destaca Pierangelo Catalano, o abstracionismo hegeliano no tratamento da 

pessoa sobrepôs-se juridicamente às antigas reflexões, atribuindo um fundo abstrato a 

determinados trechos das fontes romanas estrategicamente recortados, apesar de os prudentes 

fazerem uso de conceitos concretos43. Foi assim que o sentido atribuído pelos romanos às 

                                                 
40 Como ponderado alhures, seguindo a lição de Villey, os romanos não dispunham um termo próprio para 

exprimir o sujeito de um determinado direito subjetivo. A palavra ius do Direito Romano Clássico, segundo 
Villey, não era associado semanticamente a um “poder jurídico do sujeito”, como feito sobretudo após Ihering, 
mas a uma realidade objetiva específica da arte jurídica, que cuida do suum cuique atribuendum (vide: 
VILLEY, 2009, p. 250 et. seq.). 

41 Cf. BIANCHI, Ernesto. Per un'indagine sul principio "conceptus pro iam nato habetur" . Milano: Giuffrè, 
2009. p. 15. 

42 Cf. VILLEY, Michel. Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo. Valparaiso: Universitárias de 
Valparaíso, 1976. p. 103 et seq. 

43 CATALANO, Pierangelo. Alle radici del problema delle persone giuridiche. In: ______. Diritto e persone. 
Turim: Giappichelli, 1990. p. 171. 



63 
 
personae restou invertido. Além disso, muitas das reflexões de Hegel foram acolhidas pelos 

romanistas dos séculos XIX e XX possibilitando-os construir “um direito romano 

individualista (‘isolado’ da religião, da moral, da política e... do ius publicum) que fornece ou 

deveria fornecer uma base histórica ao direito dos estados burgueses” (tradução nossa)44 e que 

exerceu grande influxo nas categorias jurídicas traçadas pela Pandectística, por Theodor 

Mommsen45 e, por via de consequência, no próprio Código Civil Alemão (BGB). 

 

 

3.2.1 A consagração do sentido técnico-jurídico de pessoa em Savigny  

 

 

Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), ao lado de Gustav Hugo e Fuerbach, foi 

um dos fundadores da Escola Histórica do Direito (Historische Schule), movimento que se 

constituía em uma corrente jurídico-doutrinária germânica do século XIX que propunha 

investigar o direito a partir do seu desenvolvimento histórico. Pressupondo que as normas 

jurídicas seriam o resultado de uma evolução histórica e que a sua essência seria encontrada 

nos costumes e nas crenças dos grupos sociais, a Historische Schule  apresentou-se como um 

movimento contrário à codificação e ao direito natural propugnando uma unidade que não 

adviria por meio da legislação (posto que inexistente a unidade política na Alemanha de 

então), mas através de uma “ciência jurídica comum” elaborada com base no direito comum 

(direito privado vigente à época) considerando o espírito do povo alemão46. 

 Para Savigny, esse espírito (Volksgeist), entidade superindividual que 

fundamentaria a ciência jurídica, relaciona-se intimamente com o direito romano, o qual se 

tornara essencial na vida jurídica alemã, sendo um dos principais mananciais do seu direito 

comum, pois seria como um tecido universal que une famílias nacionais47. É por esse motivo 

que ele, assim como outros importantes juristas alemães do século XIX, se debruçaram à 

exaustão sobre o estudo do direito romano, mormente nas fontes justianeias, não 

                                                 
44 “Un diritto romano ‘individualistico’ (‘isolato’ dalla religione, dalla morale, dalla politica e... dallo ius 

publicum) che fornisce o dovrebbe fornire un sostegno storico al diritto degli Stati borghesi” (CATALANO, 
1990, p. 171). 

45 Christian Matthias Theodor Mommsen, historiador alemão falecido em 1903. Era considerado em seu tempo 
um dos maiores especialistas em história da Antiguidade Clássica. Considerado um dos mais representativos 
nomes do estudo do direito romano no século XIX, seus trabalhos influenciaram a elaboração do Código Civil 
Alemão. Foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1902 por sua obra História de Roma. 

46 Cf. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 
Paulo: RT, 2000. p. 212. 

47 MARINI, Giuliano. Friedrich Carl von Savigny. Napoli: Guida, 1978. p. 171. 
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especificamente com o intuito de realizar uma investigação histórico-jurídica do direito 

romano recebido na Alemanha, tampouco acerca do usus modernus, mas para encontrar o 

próprio direito romano da antiguidade48. Daí ter afirmado Savigny que: 

Ao mesmo tempo em que rejeito como indevida a acusação dirigida à escola 
histórica, de conceder ao direito romano uma autoridade exagerada, afirmo, 
também, o princípio de que o conhecimento profundo deste direito é, para o 
estudo do direito atual, da mais alta importância, e direi mais, é uma 
necessidade: o simples fato de ter empreendido um trabalho tão vasto, 
manifesta esta crença. 49 (Tradução nossa) 

 
 

Influenciado que foi pelo pensamento matemático e sistematizador liebniziano50, 

bem como pelo historicismo de Hegel, Savigny fez a conjugação do aspecto histórico do 

direito (algo que já fora proclamado pelos sistematizadores humanistas), com o seu caráter 

sistemático (aspecto ressaltado pelos jusracionalistas)51. Infelizmente, em seu labor 

investigativo do direito romano, Savigny vilipendiou o sentido de algumas instituições 

romanas, conferindo-lhes um teor que não correspondia ao adotado originalmente. Tal 

ocorreu com o conceito de pessoa e o tratamento conferido aos nascituros, em que é possível 

notar uma verdadeira “deformação do direito justianeu” empreendida pela Escola Histórica52. 

No particular ao tratamento das pessoas, Savigny as visualizava, como fizeram 

Leibniz e Christian Wolff53 dentro de uma estrutura relacional, a relação jurídica. Nesse 

contexto, a pessoa ocupa um papel central – por sua predicação enquanto algo precisamente 

jurídico –, sendo tomada enquanto sujeito dos direitos, aquele que pode figurar no pólo das 

relações jurídicas por ser dotado de capacidade natural para tanto54.  

                                                 
48 WIEACKER, 2004, p. 449. 
49 No texto da edição traduzida para o espanhol assim consta: “Al mismo tiempo que rechazo como injustificado 

el cargo que se dirige á la escuela histórica, de conceder al derecho romano una exagerada autoridad, afirmo 
también el principio de que el conocimiento profundo de este derecho es para el estudio del derecho actual de 
la más alta importancia, y más diré, es una necesidad: el solo hecho de haber emprendido un trabajo tan vasto, 
manifiesta esta creencia.”(SAVIGNY, 1839, p. 45). 

50 BRETONE, Mario. Il “Beruf” e la ricerca del “tempo classico”. In: Quaderni Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Firenze, n. 9, p. 190-216, 1980. 

51 A esse prepósito, vale destacar que em contraposição à postura legalista iluminista, Savigny do ano de 1810, 
quando ocupou a cadeira de direito civil da Prússia, até o ano de 1819 somente deu lições de direito romano, 
sendo que a partir de 1819 passou ele a ministrar aulas do código as quais porém não levavam em conta os 
pressupostos internos da lei. Cf. WIEACKER, 2004, p. 380. 

52 CATALANO, 1990, p. 217. 
53 BRITO, Alejandro Gusmán. Los orígenes del concepto de "Relación Jurídica" ("Rechtliches Verhältnis"–

"Rechtsverhältnis"). In: Revista de estudios histórico-jurídicos. Valparaíso, n. 28, 2006. Disponível em: < 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552006000100005&script=sci_arttext>. Acesso em: 25 ago. 
2011. 

54 Destaque-se, a propósito, que para Savigny as ideias de personalidade, sujeito de direitos e capacidade de 
direito eram tidas como sinônimas em razão da própria decorrência lógica de sua noção de direito, entendido 
como um poder do indivíduo em cujos limites reina a vontade com o consentimento de todos. Nessa linha de 
pensar, colocou ele no System que a capacidade de direito, ou habilidade para ser possuidor de direitos, repousa 
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As relações de direito supõem uma pessoa conectada a outra e determinadas por 

uma regra de direito, o que enfatiza a sua importância conceitural, posto que inexistiriam 

relações jurídicas sem os sujeitos que dela fazem parte. A personalidade é, assim, concebida 

como uma qualificação jurídica antecedente à própria relação55.  

De fato, em sua obra System des heutigen römischen Rechts (1840), decerto a 

mais madura e completa de todas as suas, aprofundou Savigny os estudos acerca da relação 

jurídica, içando-a a uma das mais respeitáveis categorias do direito e procurou ressaltar que os 

sujeitos dessas relações (as pessoas) são sujeitos capazes de adquirir direitos e contrair 

obrigações. Veja-se: 

Todo direito é a sanção da liberdade moral inerente ao ser racional (§4º, 9º, 
52), e por isso a ideia de pessoa ou sujeito de direito se confunde com a ideia 
de homem, podendo-se formular a identidade primitiva de ambas idéias 
nestes termos: Todo indivíduo, e só o indivíduo, tem capacidade de direito.56 
(Tradução nossa) 

 
É perceptível no trecho citado a estreita afinidade entre homem, sujeito de direito 

e pessoa, sendo principalmente os dois últimos por ele considerados em acepção indistinta. A 

concepção savignyniana de pessoa apoia-se em uma tese idealista a respeito da autonomia do 

direito subjetivo: este gozaria de independência em relação à vontade do legislador, o qual 

reconheceria o senhorio da vontade do indivíduo, que reina com o consentimento dos demais. 

O direito positivo, ao seu ver, pode restringir ou ampliar a ideia primitiva (natural) de pessoa, 

atribuindo-lhe um sentido próprio57, o qual teria o condão de negar a alguns o caráter de 

pessoa (ou, no dizer de Savigny, a capacidade de direito no todo ou em parte) e de conferir a 

outros, de modo artificial, uma tal personalidade jurídica (afetação de sujeição a direitos e 

deveres).  

É o que ocorre, por exemplo, com o nascituro e com as corporações. O primeiro, 

segundo Savigny, embora detentor da qualidade ser humano, não possui capacidade de direito 

                                                                                                                                                         
sobre as pessoas, os sujeitos determinados da relação jurídica. Nesse sentido, para Savigny, considerar o início 
da personalidade era o mesmo que ter em conta a origem da capacidade natural de direito, daí que quando nos 
referimos à ideia de começo da “personalidade” em Savigny tomamos a sua explicação na qual se destaca o 
começo da “capacidade” (de direito) (cf. SAVIGNY, 1839, p. 304-305). A capacidade natural diferiria, 
contudo, da capacidade de obrar em razão de esta referir-se à faculdade de exercitar pessoalmente os direitos e 
ser concedida pelo Estado a depender de determinados limites artificiais que a anulam ou limitam, como a 
idade e a higidez mental e a interdição (cf. SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del derecho romano 
actual. Trad. de Jacinto Mesía e Manuel Poley. 2.ed. Madrid: Gongóra, 1879. t. II. p. 161.). 

55 Cf. SAVIGNY, 1839, p. 304. 
56 “Todo derecho es la sanción de la libertad moral inherente al ser racional (§4º, 9º, 52), y por esto la idea de 

persona o sujeto de derecho se confunde con la idea de hombre, pudiéndose formular la identidad primitiva de 
ambas ideas en estos términos: Todo individuo, y solo el individuo, tiene capacidad de derecho.” (SAVIGNY, 
1839, p. 304-305). 

57 Ibidem, p. 305. 
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alguma “porque nem pode reger relações de propriedade, contrair dívidas nem ter créditos; 

não é pessoa cuja representação seja necessária ou possível, não necessita de tutor nem é 

chamado pupilo”58. As corporações, por outro lado, são, no seu entender, um artifício da 

técnica jurídica por concessão do ordenamento que lhes confere subjetividade podendo, 

portanto, compor as relações jurídicas, adquirindo propriedades, contraindo dívidas e tendo 

créditos.  

Essa vinculação da “personalidade jurídica” ao exercício de direitos patrimoniais 

é um traço marcante na concepção jurídica de pessoa apresentada antes mesmo de Savigny e 

que nos foi legada59. A abstração do conceito revela o desprestígio da consideração ontológica 

da pessoa, sendo afirmada mais como um simples elemento de relações jurídicas, cujo traço 

característico era o potencial de transferir riquezas. 

Nesse sentido, para responder ao problema apresentado pelo direito romano 

quanto à defesa dos direitos do nascituro e diante do fato de serem tais direitos assegurados na 

ordem jurídica, Savigny recorreu a ideia de ficção. Argumentou ele que os juristas romanos 

de um lado consideraram o concebido como vida dependente daquela da mãe, estando 

intimamente a esta conexo, todavia, para tutelar a “vida futura real da criança” (das 

bevorstehende wirkliche Leben des Kindes), também estabeleciam uma ficção que aproveitava 

tão só ao nascituro e criada no seu interesse60. Disse-se, assim, que por artifício o direito 

ocupar-se-ia, no âmbito civil, dos direitos futuros do infante, assegurando-lhe as vantagens 

patrimoniais e tutelando penalmente o bem jurídico da sua vida, sancionando os que venham a 

lesionar a vida do feto. Isso, contudo, não autorizaria qualificá-lo como pessoa ou portador de 

uma capacidade de direito, exatamente por não se hábil à aquisição de créditos e contração de 

dívidas. 

Consequentemente, para Savigny, o nascituro não se encontraria in rerum natura 

tampouco in rebus humanis, de modo que o adágio conceptus pro iam nato habetur seria uma 

mera ficção aplicável em um número limitado de relações jurídicas. Com isso, primeiramente 

negava-se ao nascituro a condição de pessoa, já tendo em conta o sentido modernamente 

                                                 
58 “Ni puede regir relaciones de propriedade, nin contraer deudas ni tener creditos; no es persona cuya 

representación sea necesaria ó possible; no necesita tutor ni se le llama pupilo” (in: SAVIGNY, 1839, p. 310-
311.). 

59 Mario Rotondi, por exemplo, bem ressalta esse nexo entre personalidade e patrimonio ao dizer que: “En 
efecto, la existencia de um sujeto lleva consigo necessariamente la existencia de un patrimonio, porque no 
puede existir un sujeto de derecho que desde su nacimiento no adquiera algún derecho elemental que 
constituirá su patrimonio” (in: ROTONDI, Mario. Instituiciones de derecho privado. Trad. por Francisco 
Villavicencio. Barcelona: Labor, 1955. p. 154). 

60 SAVIGNY, 1839, p. 311. 
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forjado – não é sujeito de direitos, não pode contrair dívidas, nem obter créditos – para depois 

encarar os motivos da previsão em lei de determinados direitos em relação ao concebido.  

 

 

3.2.2 O nascituro na Parte Geral do Código Civil Alemão: a negação de uma personalidade 

em prol da segurança jurídica  

 

 

O pensamento da Escola Histórica contribuiu para a construção de uma nova 

sistemática do direito, uma síntese científica entre os dois caminhos anteriores, quais sejam a 

vertente humanista (primeira sistemática) e o viés jusnaturalista (segunda sistemática). De 

fato, com o auxílio da vertente romanística da Escola Histórica, representada por Hugo, 

Savigny e Puchta, surgiu no século XIX, a “ciência dos pandectas”, ou “Pandectística”61, uma 

construção civilística sistemática, baseada no positivismo científico, a qual pretendia 

transmitir ao direito um caráter de ciência, atribuindo-lhe uma estrutura de realidade 

semelhante àquela das ciências naturais.  

Também se sói chamar a Pandectística de “Jurisprudência dos Conceitos” 

(Bregriffsjurisprudenz), posto que é herdeira da metodologia por esta apresentada. Vale dizer 

que a jurisprudência dos conceitos foi uma corrente jurídica metodológica fundada por Puchta 

em 1837, inspirada no método dedutivo lógico de alcance da decisão jurídica pela recorrência 

a princípios superiores e conceitos gerais previamente fixados, na senda do que já tinham 

cogitado Leibniz e Christian Wolff62.  

Visto isso, em um panorama geral, a Pandectística rechaçava as teorias 

jusnaturalistas e tinha o direito como um corpus normativo-positivo baseado no sistema 

científico do Direito Romano. Afastava-se da Escola da Exegese porquanto esta considerava a 

lei positiva consubstanciada nos códigos napoleônicos, enquanto que a lei positiva dos 

                                                 
61 Não obstante a Escola Histórica ter renegado a sua herança jusnaturalista, adverte Wieacker que ela adotou os 

axiomas, o sistema, assim como a estrutura conceitual do jusracionalismo naquilo em que fossem compatíveis 
com a crítica kantiana, a fim de construir uma ciência jurídica positiva. Desse modo, o sistema pandectista, o 
método de construção sistemático e conceitual, os princípios fundamentais da ciência pandectística e a adoção, 
pela nova ciência jurídica, do pressuposto de uma determinação ética geral para o direito, pode ser apontados 
como os mais importantes legados jusnaturalistas da Escola Histórica. (cf. WIEACKER, 2004, p. 425-428.) 

62 Embora Wieacker confira um destaque todo especial para Wolff enquanto um “verdadeiro pai daquela 
‘jurisprudência dos conceitos’ ou ‘construtiva’ que dominou a pandectística do séx. XIX” posto que “a 
dedução das decisões a partir da ‘natureza’ do direito subjetivo [...] não seria facilmente pensável sem este 
método introduzido inicialmente por Wolff”  (in: WIEACKER, 2004, p. 363) entendemos que, a esse respeito, 
se deve prestar a devida homenagem sobretudo a Leibniz, cujo pensamento sistemático Christian Wolff 
popularizou. 
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pandectistas, por não disporem de um código, inspirava-se nos estudos romanísticos 

empreendidos pela Escola Histórica. Com isso visava-se a estabelecer um sistema dogmático 

dotado de coerência interna e cujo modelo seriam as instituições romanas. 

Essa sistematização na busca por segurança, infundindo no jurídico o atributo de 

cientificidade se fundava na visão do direito como um conjunto de conceitos sobre o quais se 

erige um edifício piramidal e de onde são extraídas as proposições jurídicas, tanto as 

explícitas como aquelas ainda não inteligidas63. Nessa pirâmide cada conceito superior 

autoriza novas deduções de modo tal, que se um conceito inferior amolda-se a um superior, 

coerentemente tudo o que se diz em relação ao superior é também válido para o inferior64. 

Aqui, impossível é não recordar a proposta ordenadora do sistema jurídico apresentada por 

Leibniz e a “coerência euclidiana” proposta no seu todo unitário.  

De fato, a jurisprudência dos conceitos se constituiu no ápice do formalismo 

jurídico no século XIX, sendo um dos pressupostos de surgimento da Pandectística. Os 

discípulos de Puchta, baseados na principal obra do seu mestre (Pandekten), passaram a 

aplicar a proposta metodológica da jurisprudência dos conceitos, rechaçando qualquer 

fundamentação metafísica do direito, bem como reconhecendo a sua efetiva autonomia, 

concebendo-o como um sistema a partir do qual deduzir-se-iam conceitos e princípios da 

própria ciência. Não sem razão, um dos pressupostos da Pandectística é o de que: 

Os conceitos jurídicos (v.g. direito subjectivo, direito das coisas, 
acessoriedade do direito de garantia, elasticidade da propriedade) não têm 
apenas um valor ordenador de carácter sistemático, pedagógico ou 
semântico (como foi reconhecido em todas as épocas) – por força do qual 
eles, tal como as unidades de conta ou os símbolos matemáticos, sirvam para 
compreensão científica, v.g., no ensino ou na fundamentação técnica das 
decisões – mas gozam de uma realidade directa.65 (grifos nossos) 

 

Considerando a preciosa lição de Wieacker, para quem a Pandectística 

“ correspondeu ao espírito do seu tempo e está naturalmente sujeita ao juízo histórico sobre 

esse período, juízo a que nenhuma época escapa”66, percebe-se que o apego ao conceitualismo 

e o intento de reunir o direito como um todo unitário organizado e concatenado é uma 

particularidade do pensamento jurídico alemão do século XIX, imbuído de ideias filosóficas 

racionalistas e idealistas em um tempo no qual a busca pela segurança jurídica era uma meta a 

ser alcançada. 

                                                 
63LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997. p. 24. 
64 Ibidem, loc. cit. 
65 WIEACKER, 2004, p. 495. 
66 Ibidem., p. 505. 
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Ademais, tendo em mente a conclusão de Villey no sentido de que o positivismo 

jurídico é corolário do nominalismo ockhaniano67, bem como o fato de que a Pandectística foi 

uma escola baseada no positivismo científico, para formular um juízo acerca dos conceitos 

por ela empregados e desenvolvidos, é de se levar em conta dois importantes valores daquela 

época: a liberdade e o individualismo. Tendo a Pandectística bebido da alma do liberalismo 

kantiano, os primados da certeza e segurança jurídica (fundamentos ideológicos do 

positivismo jurídico) se apresentam em tal escola como expressão dessa influência e, ao 

mesmo tempo, concretização do ideário liberal, daí ter afirmado Hespanha que: 

Do ponto de vista dos valores subjacentes, este formalismo corresponde ao 
papel que ao direito é reservado no sistema ético de Kant — ao direito não 
compete estabelecer padrões éticos de conduta, mas garantir a liberdade que, 
justamente, possibilita uma avaliação ética das condutas. E, nessa medida, o 
formalismo conceitualista traduz, do ponto de vista histórico-cultural, uma 
posição, por um lado, individualista, e, por outro, relativista.  
Individualista, na medida em que os seus dogmas (princípio da existência e 
primado dos direitos subjetivos, da autonomia da vontade, da ilimitação da 
propriedade, etc.) decorrem logicamente do princípio — retomado do 
jusracionalismo individualista... — de que a sociedade resulta de uma 
combinatória de atos de vontade de indivíduos livres e titulares de um direito 
originário a essa liberdade (direitos do indivíduo e do cidadão, na esfera do 
direito público; direitos subjetivos, sobretudo na esfera do direito privado).  
Relativista e formalista porque, depois do fracasso dos grandes sistemas 
ético-políticos de base religiosa ou racionalista, a pandectística se limita a 
atribuir ao poder a função de estabelecer uma forma de organização política 
que melhor possa garantir a liberdade individual (liberalismo). Desistindo de 
lhe formular um conteúdo axiológico, ou seja, de lhe prescrever princípios 
ético-jurídicos materiais (i.e., dotados de matéria ou conteúdo normativo) 
que guiem o exercício dessa liberdade.68  

 

Ora, se ausência de unidade política era para Savigny um dos fatores que impedia 

a existência de um diploma unificador, com a existência do todo orgânico (finda que foi a 

unificação alemã em 1871) estava aberto o caminho político para a admissão da unificação 

jurídica através de um código, como defendera Thibaut em 1814.  

Essa codificação viria, pois, a concretizar o ideário individualista sem conteúdo 

axiológico carregado no bojo da Escola dos Pandectistas. O trabalho de gestação do Código 
                                                 
67 VILLEY, 2009, p. 240. 
68In: HESPANHA, 2003, p. 280. No mesmo sentido, Gordley e Von Mehren afirmam que: “Os valores políticos 

do liberalismo do século XIX determinaram em grande escala o conteúdo das regras contidas no BGB. O 
indivíduo e sua necessidade de liberdade são centrais na abordagem do código. O BGB vê o indivíduo como 
homo oeconomicus, conferindo pouca atenção às conseqüências sociais da conduta individual. [...] O BGB foi 
projetado numa época em que extensas mudanças estavam ocorrendo na Alemanha; uma sociedade agrária 
mudava-se em uma sociedade industrial; grandes negócios substituíam os pequenos; vilas se tornavam grandes 
cidades. Mas, embora a ordem social e econômica estivessem, portanto, mudadas, os autores do BGB não 
procuraram levar essas mudanças em consideração.” (Tradução nossa) in: GORDLEY, James; VON 
MEHREN, Arthur Taylor. An introduction to the comparative study of private law: readings, cases, 
materials. Cambridge: Cambridge University, 2006. p. 60. 
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Civil da Alemanha (Bürgeliches Gesetzbuch – BGB) durou 26 anos, tendo este sido 

promulgado em 1896, constituindo-se em um instrumento de efetivação da unificação 

legislativa por meio da junção das ideias internas do sistema e de atendimento à ideologia 

liberal codificadora, apresentando-se, também, como meio de resposta ao poder absoluto e 

discricionário do Estado. 

Destacam-se, ainda, no Código Civil Alemão como heranças da Pandectística a 

precisão no uso dos termos jurídicos, além da sua estrutura sistemática. Na Parte Geral do 

BGB são tratados aspectos referentes às pessoas, os bens e os fatos jurídicos (relação jurídica, 

sujeitos e objeto), incluindo-se conceitos basilares, garantidores da construção lógico-dedutiva 

na solução dos problemas, o que assegura a unidade do próprio Código e, quiçá, do sistema 

jurídico, além de permitir a construção de um direito de forma mais centralizada e 

conceitualmente preciso. A Parte Especial, por sua vez, é reservada às matérias específicas 

relacionadas à vida civil (obrigações, família, propriedade e herança), considerando como 

pressuposto a gama de conceitos expostos na Parte Geral. 

Ressalte-se que ideia de se formular uma parte geral foi um recurso cuja 

idealização sói-se atribuir a Christoph Dabelow na obra System des gesamten heutingen 

Civilrechts69. Com esse esquema Parte Geral/Parte Especial resguardar-se-ia, como que em 

baú, uma série de conceitos aceitos como necessários às operações jurídicas, sendo a Parte 

Geral, considerada, pois, como um dado apriorístico à manipulação do direito e cujo conteúdo 

deve ser por todos aceito para fins de aplicação da Especial.  

A Parte Geral figura, portanto, como um símbolo da rigidez da estrutura 

conceitual pandectística e que, combinado ao ideal de plenitude legislativa, ao seu corolário, a 

segurança jurídica, bem como somado à influência do individualismo exacerbado, a 

predominância do enfoque em aspectos patrimoniais e a exegese isolada e equivocada das 

fontes romanas, fez com o que os seres humanos somente fossem considerados juridicamente 

existentes (rectius, pessoas) quando do seu nascimento com vida, momento em que seriam 

“autônomos”, “sujeitos de direitos”, “dotados de liberdade” e “capazes de contrair dívidas e 

adquirir créditos”, para usar os dizeres de Savigny. 

De fato, na primeira Divisão da Parte Geral do BGB, especificamente no Título 1, 

§1, consta que “A capacidade jurídica do ser humano começa com o nascimento completo”70, 

portanto, nega-se ao nascituro a capacidade jurídica, afirmando-se que a titularidade de 

                                                 
69 Cf. WIEACKER, 2004, p. 364 e GORDLEY, 2006, p. 60.  
70 “§1 BGB. Die Rechtsfahigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.”, in: ALEMANHA. 

Bürgeliches Gesetzbuch. Disponível em: <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ BJNR001950896.html# 
BJNR001950896BJNG000202377>. Acesso em: 13/09/2011. 
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direitos e deveres começa tão somente com o nascimento, não havendo qualquer menção ao 

princípio romano da paridade no Livro 1, Seção 1 (Personen), Título 1 (Naturliche Personen), 

o que também não significa dizer que a lei não o considere, em algumas situações, como 

nascido.  

O conceitualismo pandectístico presente no BGB se afasta da tradição casuística 

romana, a qual não dispunha de conceitos abstratos, de modo que o enfoque consagrado pela 

Pandectística alemã – autointitulada integradora do ius romanum – quanto ao início da 

personalidade jurídica dos seres humanos implicou em uma mudança de marco que nem os 

romanos ousaram fazer, posto que o seu conceito de persona não guardava relação com o 

inteligir moderno71, a ponto de não excluírem o conceptus sed non natus da categoria 

persona. 

Assim, fazendo um balanço do pensamento jurídico alemão oitocentista acerca do 

status do nascituro nota-se que a doutrina civilista germânica de então operou uma 

superposição de conceitos abstratos como personalidade, sujeito de direitos, capacidade 

jurídica que acarretou na cisão entre o conceito natural de pessoa (ontológico) e o conceito 

jurídico (formalista), abrindo o flanco para novas discussões no “céu teórico” dos juristas, 

particularmente respeitantes à natureza jurídica do nascituro.  

A respeito da questão, muitas foram as teorias e argumentos, por vezes 

contraditórios, apresentados pelos juristas germânicos, que passaram desde o já exposto 

ficcionismo de Savigny até a ideia de “direitos sem sujeitos” proposta por Windscheid72, o 

qual a formulava por reconhecer que se de um lado não são revertidos direitos ao nascituro 

por não ser ele capaz de direito, por outro haveria de se reconhecer que os direitos revertem-

se-lhe quando nasce, instante em que seria ele capaz de adquiri-los. Entre a concepção e o 

nascimento, portanto, os “direitos do feto” seriam, para Windscheid, direitos privados de 

sujeitos73. 

                                                 
71 No Direito Romano, o termo persona não correspondia ao que hoje chamamos sujeito de direitos (ou 

personalidade no senso modernamente elaborado), porquanto os escravos, sem embargo estarem incluídos na 
primeira categoria não podiam adquirir direitos e contrair obrigações. Ser persona, em Roma, portanto, não era 
garantia de ser sujeito de direitos. Tratando dessa questão, inclusive defendendo que o nascituro era persona no 
Direito Romano, confira-se a já citada excelente monografia de Hélcio França Madeira (cf. MADEIRA, 2005, 
passim). 

72 A esse respeito, bem ensina Catalano que:“Tal vez en la doctrina alemana (y en la manipulación “pandectista” 
de las fuentes antiguas) se notan mejor las contradicciones debidas a la superposición de conceptos abstracos: 
pasamos de la teoría de la ficción (SAVIGNY en referencia al D. 1, 5, 26; 50, 16, 231) a la configuración del 
concebido como “persona jurídica” (RUDORFF) y a la construcción de “derechos sin sujetos” 
(WINDSCHEID). Correspondientemente, también en la codificación del Imperio alemán es trastocado el 
principio normativo general justinianeo.” (CATALANO, 1986, 231). 

73 WINDSCHEID, Bernard. Diritto delle pandette. Trad. por Carlo Fada e Paolo Emilio Bensa.Torino: Unione 
Typografico-Editrice, 1902. p. 154. 
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O legislador alemão, portanto, na senda do abstracionismo legal, considerou a 

pessoa como uma ideia artificial, reafirmando a ideologia de segurança jurídica e em franca 

atenção aos efeitos estritamente patrimoniais relacionados ao homem livre e proprietário. A 

fixação do instante do início da personalidade jurídica a partir do nascimento com vida foi, 

assim, uma estratégia de redução de complexidade situada no contexto sistematizador em que 

se situava a comunidade jurídica alemã do século XIX. De fato, a inexistência de processos 

científicos hábeis à precisão de “quando” dar-se-ia a concepção, bem como a necessidade de 

serem indicados precisamente os fenômenos jurídicos relacionados à vida das pessoas, levou 

os codificadores germânicos a se fiarem no instante do nascimento, mais facilmente 

verificável e menos problemático se comparado à concepção74. 

                                                 
74 Os Códigos Civis que se derivaram de orientação francesa apresentaram um viés diferenciado, se comparados 

à opção alemã quando à personalidade do nascituro. O Código Civil da Prússia de 1794, o da Áustria de 1811 e 
o da Saxônia de 1865 mencionam o nascituro em lugar especificamente dedicado às pessoas, sendo, portanto, 
mais fieis ao princípio commodum (cf. FERRETTI, Paolo. Diritto romano e diritto europeo: alcune 
considerazioni in tema di qui in utero sunt. In: Annali dell’Università degli studi di Ferrara : Scienze 
giuridiche, v. XIII, p. 97-126, 1999. p. 119). 



 

4 O NASCITURO NO CONTEXTO DA PRIMEIRA CODIFICAÇÃO C IVIL 
BRASILEIRA: O PRIMADO DA CERTEZA E SEGURANÇA JURÍDI CAS 
 

 

4.1 O nascituro na antessala da codificação oitocentista 

 

 

As considerações doutrinárias e legislativas relacionadas à condição jurídica dos 

nascituros, em suas mais diversas vertentes, fazem alusão ao direito romano tomando-o como 

fonte remota. A Pandectística, por exemplo, dele se utilizou para justificar a exclusão do 

nascituro da categoria jurídica pessoa, tecida como um tipo-ideal eminentemente vinculado à 

autonomia, o individualismo e o exercício de direitos de natureza patrimonial. 

De fato, foi a partir da interpretação das fontes romanas particularmente no que 

toca ao tratamento dos “que estão no útero” que se esboçaram duas principais conclusões 

relacionadas ao tema: uma primeira, de inspiração justianeia em que se ressalta a paridade 

entre o concebido e o nascido, também chamada corrente romanista ibérica1, que se funda em 

conceitos naturalistas e concretos, e outra, de inclinação germano-pandectística, que rechaça a 

igualdade ontológica entre aqueles, invocando a ideia de ficção com base em conceituações 

abstratas no enfrentamento da questão2. Como visto, o aporte teórico subjacente ao BGB fez 

com que as disposições nele contidas a respeito do nascituro se inclinassem pela tese 

ficcionista, no que foi seguido por outros códigos civis, como o Código Civil Italiano3. 

Essas abordagens doutrinais lastreadas em diferentes interpretações do direito 

romano deram azo ao surgimento de duas grandes visões acerca da atribuição da 

personalidade jurídica às pessoas naturais, comumente dicotomizadas sob o título de teorias 

concepcionista e natalista. Essa bipartição é um corte geral feito com o propósito de enquadrar 

em dois pólos as perspectivas dogmáticas que respectivamente atribuem e rechaçam a 

personalidade jurídica do nascituro. O concepcionismo a acolheria desde o instante da 

                                                 
1 CATALANO, Pierangelo. Osservazioni sulla “persona” dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano a 

Teixeira de Freitas). In: ______. Diritto e persona. Torino: Giappichelli, 1990. p. 195. 
2 Ibidem, p. 229. 
3 Note-se que o Código Civil Italiano é taxativo em afirmar no seu primeiro capítulo que “a capacidade civil se 

adquire no momento do nascimento” (La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita) cf. 
ITÁLIA. Codice Civile. Libro Primo. Disponível em <http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum 
/codciv/Lib1.htm>. Acesso em: 10/10/2011). Ressalte-se, por oportuno, que os interesses não-patrimoniais do 
nascituro não são referidos expressamente no Código Civil da Itália, porém, segundo se entende, são 
dessumíveis extensivamente das normas constitucionais (cf. GAZZONI, Francesco. Manuale di diritto 
privato . 7. ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. p. 121). 
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concepção, enquanto que o natalismo aguardaria o evento externo do nascimento para imputar 

a qualidade jurídica de pessoa aos seres humanos.  

Nesse contexto, objetiva-se no presente capítulo analisar, à luz das tradições 

interpretativas relacionadas ao princípio da paridade do direito romano, em qual dessas duas 

vertentes se inseriu o tratamento legal conferido ao nascituro no direito brasileiro, mormente 

considerando o fenômeno da codificação.  

 

 

4.1.1 Ordenações Filipinas 

 

 

Antes da promulgação do Código Civil de 1916, as Ordenações Filipinas ainda 

vigiam no Brasil ao lado de uma legislação esparsa fragmentária. Fruto da revisão das 

Ordenações anteriores (as Ordenações Manuelinas e Afonsinas) foram essas Ordenações 

elaboradas pelo Rei Filipe I de Portugal (Felipe II de Espanha), no período da unificação da 

Coroa Ibérica (1580-1640), sendo publicadas em 1603, regendo Portugal e mesmo o Brasil 

após a sua independência. De fato, a aplicação das Ordenações foi confirmada no Brasil 

independente pela Lei Imperial de 20 de outubro de 1823, tendo valor no ordenamento 

jurídico nacional até a entrada em vigor do Código Civil, cuja elaboração fora determinada na 

Constituição Imperial de 1824 no artigo 179, XVIII. Portanto, as Ordenações Filipinas 

vigiram ininterruptamente no Brasil por mais de trezentos anos4, passando pelo período 

colonial, imperial, alcançando até o republicano. 

Constam nas Ordenações Filipinas poucas referências à figura do nascituro, o qual 

não era ali categorizado juridicamente como tal em um nível de concepção abstrata, 

destacando-se algumas disposições especiais nas Ordenações de caráter eminentemente 

acautelatório e baseadas na tradição romanística, como a posse em nome da criança no ventre 

(Livro III, Título XVII, §7º5) e o reconhecimento da nulidade dos legados em caso de 

sobrevivência do filho legítimo (Livro 4º, Título LXXXII, §5º6). Comparando-se o tratamento 

                                                 
4 Cf. GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro. Salvador: Progresso, 

1958. p. 13. 
5 O parágrafo trata especificamente da faculdade de ser movida ação por mãe prenhe em dias de férias, regidas 

no Título XVIII, quando cessavam o exercício das funções dos tribunais. Eis a íntegra do parágrafo “E poderá 
ouvir e julgar sobre demanda que faça alguma mulher que ficasse prenhe que a mettam em posse de algum 
bem, que lhe pertencerem por razão da criança que tem no ventre.” PORTUGAL. Ordenações Filipinas. Ed. 
fac-símile da 14. ed por Cândido Mendes de Almeida. Brasília: Senado Federal, 2004, t. 2. p. 582. 

6 “Outrossi, se o pai, ou a mãi ao tempo do testamento não tinha filho legítimo, e depois lhe sobreveio, ou o 
tinha, e não era disso sabedor, e he vivo ao tempo da morte do pai, ou mãi, assi o testamento, como os legados 
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conferido aos nascituros nas Ordenações Filipinas àquele apresentado no direito pré-

codificação hispânico, cuja principal obra de referência são as Siete Partidas, nota-se que as 

Ordenações foram bem modestas. De fato, As Partidas do Sábio Afonso X, que em muitos 

aspectos influenciaram a formação do direito na América Espanhola7, também cuidaram do 

nascituro considerando as fontes romanas, contudo com um maior destaque para a influência 

da vertente ibérica de interpretação do princípio nasciturus pro iam nato habetur, o qual é 

expressamente aludido na Partida IV, Título XXIII, Lei III, havendo, inclusive, menção à 

forma humana na Partida IV, XXIII, V e à guarda da mulher prenhe pelos parentes do finado 

na Partida VI, VI, XVII, todas elas disposições sem semelhantes nas Ordenações Filipinas. 

 

 

4.1.2 Consolidação e Esboço de Teixeira de Freitas 

 

 

A fim de minorar o caos legislativo existente no Brasil independente do século 

XIX, haja vista a grande quantidade de leis extravagantes, muitas das quais eram inaplicáveis 

– sem falar da extremada valorização às glosas de Arcúsio e as opiniões de Bártolo –, foram 

determinadas pelo Governo Imperial a consolidação e classificação da legislação pátria, em 

uma etapa prévia à elaboração do todo sistemático civil brasileiro e na senda dos ideais 

savignynianos, segundo os quais, primeiro estudar-se-iam as fontes do direito para depois 

compreender a sua manifestação histórica no presente. 

 Coube a Augusto Teixeira de Freitas8, uma vez assinado o contrato com o 

Império em 1855, elaborar a Consolidação das Leis Civis, trabalho que se situava naquele 

âmbito da reforma da legislação civil brasileira e que visava, ao final, a uma codificação 

definitiva9. Após árdua tarefa, foi terminada a primeira edição da Consolidação em 1857. Em 

1858, o Governo Imperial, através de uma Comissão revisora da edição primeira, aprovou o 

                                                                                                                                                         
nelle conteúdos são nenhuns e de nenhum valor” in: PORTUGAL. Ordenações Filipinas. ed. fac-símile da 14. 
ed por Cândido Mendes de Almeida. Brasília: Senado Federal, 2004, t. 3. p. 914-915. 

7 Cf. VÁSQUEZ, Castán. La tradición jurídica sobre el comienzo de la vida: del Derecho justianeo a los 
códigos civiles. Disponível em: <http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/2033/1/leccion1.pdf>. Acesso em: 
10/05/2011. p. 10-11. 

8 Do qual Pontes de Miranda afirmou ser, “no século XIX, o gênio do direito civil na América” (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Fontes e evolução do direito civil brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981. p. 63). 

9 O próprio Teixeira de Freitas, na sua Introdução à Consolidação das Leis Civis, considerava este trabalho de 
simplificação como algo provisório e que intencionava mostrar o último estado da legislação nacional (cf. 
FREITAS, Augusto Teixeira de. Introdução. Consolidação das leis civis. ed. fac símile. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2003. v.1.(Coleção “História do Direito brasileiro”. Direito Civil). p. XXIX-
XXXI). 
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trabalho de Teixeira de Freitas que sistematizou as leis civis portuguesas e brasileiras em 

vigor no Brasil Imperial e permaneceu em uso até a entrada em vigor do Código de 1916. 

 Segundo afirma Teixeira de Freitas, foi a sua obra estruturada em títulos e artigos 

a partir dos quais as disposições em vigor reduzir-se-iam em proposições claras e sucintas 

sendo citada em notas correspondentes a lei autorizadora da disposição, declarando-se 

eventual costume contrário ou além do texto10. Em sua empresa consolidadora, Teixeira de 

Freitas adotou um modelo mais aproximado às tendências germânicas (inspiradas no sistema 

leibniziano11), apegado ao conceitualismo, abstração e segurança jurídica, sendo diferente do 

modelo francês, praticamente assistemático12. 

Na Consolidação das Leis Civis, equiparavam-se as pessoas já nascidas àqueles 

apenas formados no ventre materno, não havendo, portanto, diferenças quanto à inserção na 

categoria pessoa entre nascituro e nascido, ressaltando-se, porém, no art. 1º que a lei conserva 

os direitos de sucessão para o instante nascimento13. Na nota apresentada por Freitas em 

relação ao mencionado artigo, são citados os trechos das Ordenações que aludem ao nascituro 

e o princípio nasciturus pro iam nato habetur, além de ser sugerida a eliminação das palavras 

“de sucessão”, posto que além de direitos sucessórios, o ordenamento jurídico também 

conservaria outros aos que ainda estão no ventre materno, consignando-se também as 

possibilidades do reconhecimento dos filhos naturais já concebidos (Lei de 2 de setembro de 

1847), bem como a alforria do nascituro escravo. Vê-se que Teixeira de Freitas, embora 

apegado a um conceito jurídico de pessoa vinculado à ideia de sujeição de direitos, já 

                                                 
10FREITAS, 2003, p. XXXI. 
11MARTINS-COSTA, Judith. O sistema na codificação civil brasileira: de Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista 

del Centro de Investigaciones de Filosofía Juridica y Filosofia Social. Rosario, v. 23, p. 89-108, 1999. 
Anual. ISSN 1851-3274. 

12 A respeito da reputada inclinação germânica de Teixeira de Freitas na Consolidação, vale destacar que tal 
afirmação se funda na estruturação da Consolidação em torno de uma “unidade superior”, semelhante aos 
princípios evidentíssimos leibnizianos, a partir dos quais deduzir-se-iam as demais relações do sistema. Nesse 
sentido, Teixeira de Freitas apresenta na Consolidação as Noções fundamentais de seu sistema (nas quais hão 
de se fundar as diferenças entre as relações jurídicas empreendidas pela legislação) e a Parte Geral na qual 
trata-se das pessoas e das coisas (elementos constitutivos de todas as relações jurídicas) e que serve de 
prolegômenos à Parte Especial (FREITAS, 2003, p. LXII- CXII). Vale destacar que esse trabalho é realizado 
cerca de quarenta anos antes da entrada em vigor do Còdigo Civil Alemão. Todavia, também há de se ressaltar 
o espírito independente de Freitas, o qual, embora tivesse assimilado algumas ideias de pensadores alemães, 
como Savigny, também as reformulou, criticando-as, em determinados aspectos, imprimindo Freitas, assim, a a 
marca de seu valoroso gênio (cf: MEIRA, Sílvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. 2. ed. rev. e 
aum. Brasília: Cegraf. 1983, p. 127). Igualmente merece destaque o fato de Freitas ter consultado muitas obras 
francesas, o que o levou a criticar a ausência de apego ao método no Código Francês (vide, por exemplo, em 
FREITAS, 2003, p. LIII, em que diz ter sido o Code “decretado a retalhos”), bem como os juristas seguidores 
de Pothier e Domat, apegados à sistematização romana, conferindo destaque à proposta savignyniana, da 
Alemanha, “o paiz da meditação, onde a Sciencia do Direito, associando-se á historia, e á philologia, tem 
alcançado os mais brilhantes triunphos” (sic) (FREITAS, 2003, p. LII).  

13 “Art. 1º. As pessoas considerão-se como nascidas, apenas formadas no ventre materno; a Lei lhes-conserva 
seus direitos de sucessão para o tempo do nascimento.” (FREITAS, 2003, p. 1). 
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reconhecia que aos nascituros não somente seriam assegurados direitos de natureza 

patrimonial, como os de sucessão, mas também outros – que hoje consideraríamos incluídos 

dentre os “direitos de personalidade” – como o direito ao reconhecimento de sua paternidade. 

As Consolidações das Leis Civis foram aplicadas no Brasil até a entrada em vigor 

do Código de 191614 e se constituíram em um trabalho que deu publicidade do “zelo, 

dedicação, e constância, do seu distinto autor”15, habilitando Teixeira de Freitas para exercer a 

tarefa de redator do Projeto de Código Civil. Nesse sentido, José Tomás Nabuco de Araújo, 

então Ministro da Justiça e que participara da Comissão Revisora da Consolidação, indicou 

Freitas para fazer o Projeto de Código Civil em 1859, missão assumida pelo jurista baiano em 

1860, com a redação do trabalho por si intitulado Esboço de Código Civil16.  

No Esboço de Código Civil, Teixeira de Freitas considerou que todos os entes 

suscetíveis de adquirir direitos seriam pessoas (art. 16), dentre as quais se incluía o nascituro 

(a pessoa por nascer). Para compreender tal enquadramento, é necessário ter em conta que, 

em Teixeira de Freitas, a investigação acerca do que vem a ser uma pessoa perpassa a ideia 

prévia de ente e aqui Freitas reconhece as influências metafísicas em seu trabalho, posto que 

esse recurso à ideia de ente: 

é (como se costuma dizer) metafísico, porém é tão metafísico como a própria 
natureza das coisas; porque a existência não consta somente da matéria. Há 
dois mundos, o visível e o ideal, e desconhecer a existência deste na esfera 
jurídica, fôra não sentir os efeitos de todos os dias, fora negar a realidade de 
toda a vida individual e social. 17 

 

A noção jurídica de pessoa é, portanto, para Teixeira de Freitas, uma abstração 

que subtrai o atributo humano da realidade corpórea (que se rege por leis fatais), de modo que 

o sentido jurídico de pessoa (“ator infallivel da scena juridica” 18) se apresenta como uma 

visão recortada do homem apenas em sua acepção moral, relativa ao espírito, que se rege por 

leis morais relativas à inteligência e liberdade humanas.  

                                                 
14WALD, Arnoldo. A obra de Teixeira de Freitas e o Direito Latino-Americano. Revista de Informação 

Legislativa. Brasília, ano 41, n. 163, jul./set. 2004. p. 250. 
15 Foram essas as palavras dos membros da Comissão Revisora das Consolidações das Leis Civis, formada por 

Caetano Alberto Soares, Paulino Soares de Sousa (Visconde do Uruguay) e Nabuco de Araújo ao referirem-se 
a Teixeira de Freitas no Relatório de aprovação (cf. FREITAS, 2003, p. XVIII). 

16 O Esboço se constitui em obra inacabada, fruto de um gênio ingente e “que nos teria dado o melhor Código 
Civil do Século XIX [...] [porém] a mediocridade circundante [o] rejeitou.” (Cf. PONTES DE MIRANDA, 
1970, p. XXIII.). Ainda sobre o Esboço, disse Pontes de Miranda se tratar de um trabalho de tão grande rigor 
técnico que só seria superado pelo Código Civil Alemão (BGB), sendo que a sua influência seria comparável 
àquelas exercidas pelas codificações alemã e francesa (cf. PONTES DE MIRANDA, 1981. p. 98). 

17 Cf. FREITAS, Augusto Teixeira de. Esbôço do Código Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1952. 
(Edição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores). p. 18. 

18 FREITAS, Augusto Teixeira de. Nova apostilla à censura do senhor Alberto de Moraes Carvalho sobre o 
Projecto de Código Civil Portuguez. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1859. p. 107. 



78 
 

A pessoa física, então, seria uma realidade que coincide com a ideia de homem 

(“identidade primitiva dessas duas ideias”19), enquanto que a pessoa moral (ou jurídica), por 

ser uma “abstração expandida em segunda potência [...] pois despe completamente todas as 

vestes corpóreas da humanidade”20, se constitui em um transporte da capacidade de direito 

para fora do indivíduo, uma criação artificial somente capaz de direitos na ordem patrimonial. 

É nesse sentido que diz Teixeira de Freitas no seu Esboço serem as pessoas no 

sentido jurídico realidades (entes) jurídicas suscetíveis de aquisição de direitos (art. 16 do 

Esboço)21. Cuida-se esta afirmação, nos dizeres de Larissa Leal, de uma cláusula de 

“personalização universal” aposta em um período no qual a estratégia de personalização era o 

meio excelso de indicação da susceptibilidade de direitos e deveres, na medida em que a 

imagem de pessoa ali consubstanciada expressa a primazia do indivíduo sobre o Estado e a 

sociedade22.  

Como Teixeira de Freitas não concebia que pudesse existir um ente suscetível de 

direitos que não fosse pessoa (personalização universal) e estando incluída a ideia de homem 

no conceito de pessoa física23, como a tradição jurídica indicava que o nascituro poderia 

adquirir bens e direitos, recorreu o jurista à personalização dos que estava no útero incluindo-

os na categoria das pessoas com existência visível, em atenção ao princípio romano da 

paridade24, particularmente no art. 221 do Esboço: “Desde a concepção no ventre materno 

começa a existência visível das pessoas, e antes de seu nascimento elas podem adquirir alguns 

direitos, como se já estivessem nascidas”25. 

Embora farto conhecedor da doutrina civil alemã de então, sobretudo os 

ensinamentos de Savigny no que tange à conciliação do ius romanum com o direito moderno, 

Teixeira de Freitas lançou críticas ao ficcionismo no trato da natureza jurídica do nascituro, o 

qual já expusemos anteriormente. A nota lançada ao art. 211 do Esboço por Teixeira de 

Freitas é plena de críticas a Savigny, sobretudo em razão da interpretação das fontes romanas 

por este empreendida, ratificando Freitas a adoção do momento da concepção como aquele a 

partir do qual são adquiridos direitos, seguindo a tradição justianeia de interpretação das 

                                                 
19 Cf. FREITAS, 1859, p. 100. 
20 Ibidem., p. 99-100. 
21Cite-se, oportunamente, a dicção do art. 16 do Esboço: “Art. 16. Todos os entes suscetíveis de aquisição de 

direitos são pessoas” (FREITAS, 1952, p. 17). 
22LEAL, Larissa Maria de Moraes. A indecisão problemática da dignidade humana e seus reflexos nas 

relações de filiação. 2006. 272 f. (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 
p. 75. 

23 Cf. FREITAS, 1859, p. 93-108. 
24Cf. CATALANO, Pierangelo. Osservazioni sulla “perona” dei nascituri alla luce del Diritto Romano (Da 

Giuliano a Teixeira de Freitas). In: ______. Diritto e persone. Turim: Giappichelli, 1990. p. 203. 
25 FREITAS, 1952, p. 134. 
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fontes romanas que salienta a paridade ontológica entre concebido e nascido na ordem 

normativa. A esse respeito, pondera Pierangelo Catalano que: 

Em um contexto internacional onde à tradição romana justianeia 
(prosseguida modernamente sobretudo na obra de Teixeira de Freitas e de 
Vélez Sarsfield) se contrapõe uma interpretação germânica do direito 
romano (como máximos expoentes, talvez, Savigny e Windscheid), a qual 
encontra expressão no estatalismo do Código Civil italiano, é de se admirar o 
esforço criativo dos juristas latino-americanos, empenhados seja na 
interpretação dos códigos hodiernos, seja na projeção de novos códigos. 
(Tradução nossa)26 
 

Não obstante esse tratamento, no artigo 222 do Esboço explica Teixeira de Freitas 

que os direitos a que alude o art. 221 somente restariam “irrevogavelmente adquiridos” 

quando do nascimento com vida. Ou seja, embora seja o nascituro uma pessoa, capaz de 

adquirir direitos, estes somente assim o serão definitivamente coligados à sua esfera jurídica 

quando do nascimento com vida. Por conseguinte, os direitos do nascituro, segundo consta no 

art. 227 do Esboço27, são adquiridos sob condição resolutiva posto que na situação objetiva no 

nascituro ainda não é verificado o evento que confere a definitividade da aquisição, qual seja, 

o nascimento com vida (art. 222).  

Por óbvio, a alusão à aquisição irrevogável de direitos pelo nascituro levava muito 

mais em consideração os direitos patrimoniais (como os relacionados à doação e herança28) 

que outros enquadráveis como “de personalidade”, até porque nessa época a teoria dos 

direitos da personalidade não se encontrava suficientemente amadurecida, embora Freitas já 

fizesse alusão nas Consolidações a algumas espécies deles relacionados ao nascituro sem 

alcunhá-los como direitos da personalidade (v.g. o reconhecimento de sua paternidade e a 

alforria no ventre). O Esboço também reconheceu que o pátrio poder se inicia a partir do 

momento da concepção (art. 1509), o que ratifica a intenção de Teixeira de Freitas em 

proteger o nascituro. 

Infelizmente, por uma série de debates infrutíferos que conduziram Teixeira de 

Freitas a abdicar do seu múnus codificador, o Esboço de Código Civil restou incompleto, 

particularmente quando foi rescindido o contrato em 1872. Contudo, o trabalho de Freitas, 

                                                 
26 “In um contesto Internazionale ove alla tradizione romana giustianea (proseguita modernamente sopratutto 

nelle opere del Teixeira de Freitas e del Vélez Sarsfiels) si contrappone un’interpretazione germanica del 
diritto romano (con massimi esponenti forse, il Savigny ed il Windscheid), la quale trova espressione nello 
statalismo del Codice civile italiano, è da ammirare do sforzo creativo di giuristi latinoamericani, impegnati sia 
nell’interpretazione dei codici odierni, sia nella progettazione di nuovi codici” (CATALANO, 1990, p. 209.). 

27 Eis a redação do citado artigo do Esboço: “Esses direitos, que não chegam a ser irrevogavelmente adquiridos, 
reverterão ou passarão para quem de direito for, segundo as disposições deste Código” (FREITAS, 1952, p. 
139). 

28 ALMEIDA, 2000, p. 183. 
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citado por Beviláqua como “um edifício de grandes proporções e de extraordinária solidez 

esculpido no rochedo dos bons princípios péla mão vigorosa de um artista superior”29 

influenciou a redação do projeto do Código Civil Argentino por Dalmácio Vélez Sarsfield, 

sendo até hoje um presente à inteligência dos juristas e uma referência na análise do sistema 

de direito civil. 

 

 

4.1.3 Projetos de Código Civil 

 

 

Em 1873, um ano depois de rescindido o contrato com Teixeira de Freitas, 

Nabuco de Araújo, agora Senador e Conselheiro de Estado, assume o papel de elaborar um 

projeto codificatório. O seu trabalho foi interrompido pelo seu falecimento em 1878, quando 

deixou elaborados cerca de 300 artigos (118 do título preliminar e 182 da parte geral30), 

dentre os quais aqueles relativos aos nascituros, dispondo que a capacidade para a aquisição 

de direitos é inerente às pessoas naturais, incluindo-se aquelas ainda por nascer, as já 

concebidas no ventre materno31. Previa-se também a curadoria do ventre, na senda da tradição 

romana. 

Com a morte de Nabuco de Araújo, gratuitamente oferece-se para tocar os 

trabalhos de codificação Felício dos Santos, o qual, após autorização do Ministro da Justiça 

Conselheiro Lafayette, apresenta os “Apontamentos para o Projeto de Código Civil 

Brasileiro” (1881), que foram submetidos a uma Comissão a qual, após inicial parecer 

contrário, convertendo-os em Projeto32. Ali, constava uma cláusula geral de personificação 

(art. 75): “a capacidade geral para adquirir e exercer direitos civis é inerente a todas as 

pessoas”33 e reconhecia-se, na senda da fraseologia adotada por Teixeira de Freitas, 

acompanhada por Nabuco de Araújo, que as “pessoas por nascer” são incluídas dentre os 

incapazes, ao lado dos pródigos e surdos (art. 7º). Como bem afirma Silmara Chinelato: 

Não há dúvida,pois, que Felício dos Santos considera o nascituro como 
pessoa, desde a concepção. Em nota ao mencionado art. 77, o autor observa 
que não compreende a razão jurídica da distinção entre absolutamente 
incapazes e relativamente incapazes, porque, com exceção dos nascituros, o 

                                                 
29 BEVILAQUA, Clovis. Em defeza do projeto de Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1906.  p. 23. 
30 PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 82. 
31 ALMEIDA, 2000, p. 184. 
32 PONTES DE MIRANDA, 1981, loc. cit. 
33 ALMEIDA, 2000, loc. cit. 
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– como prefere – “as pessoas por nascer”, não há pessoa alguma 
absolutamente incapaz.34 

 

No Projeto de Coelho Rodrigues publicado já no Período Republicano (1893) e 

inspirado no “Código de Zurique e raras ideias vigentes na Alemanha”35, foi considerado no 

art. 3º que a capacidade da pessoa natural se inicia a partir do nascimento, considerando a lei 

existente o feto humano desde a concepção, com o intuito de salvaguardar-lhe os direitos36. 

Note-se que as influências estrangeiras foram um elemento marcante no projeto do jurista 

piauiense que mudara para a Suíça a fim de elaborar o código longe do burburinho político 

brasileiro. Daí que em seu trabalho, na senda do art. 9º do Código Civil do Cantão de Zurique, 

abandonar-se a ideia de personificação do nascituro.  

O Projeto de Coelho Rodrigues foi rejeitado por uma comissão designada pelo 

Governo, tendo sido autorizada em 1895 que se procedesse à revisão do seu projeto, empresa 

jamais conduzida pela Câmara dos Deputados, como bem anotou Pontes de Miranda37. 

 

 

4.2 O nascituro no Código Civil de 1916 e as perspectivas teóricas circundantes 

 

 

4.2.1 O Projeto Beviláqua 

 

 

No ano de 1899 foi convidado Clóvis Beviláqua, lente de Legislação Comparada 

da Faculdade de Direito do Recife, para assumir o papel de codificador brasileiro. Em poucos 

meses Beviláqua elaborou um seu projeto que sofreu profundas críticas e foi objeto de muitas 

discussões nas Comissões. Em relação aos nascituros, o Projeto primitivo previa no seu artigo 

3º38 que a personalidade civil do ser humano se iniciava com a concepção, condicionada ao 

nascimento com vida. Em seu artigo 4º os nascituros eram considerados pessoas 

absolutamente incapazes. 

                                                 
34 ALMEIDA, 2000, p. 185. 
35 PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 83. 
36 ALMEIDA, 2000, p. 184. 
37 PONTES DE MIRANDA, 1981, loc. cit. 
38 Vide a redação do art. 3º do Projeto primitivo:“A personalidade civil do ser humano começa do nascimento 

com vida; mas, desde a concepção a lei garante os direitos eventuaes do nascituro” (BRASIL. Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. Projecto do Código Civil Brazileiro: trabalhos da commissão especial da 
Câmara dos Deputados. v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902. p. 50.). 
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Beviláqua enumerava, dentre outros, os seguintes motivos para tal opção: a) o fato 

de que o ser humano é protegido pelo Direito desde a concepção, tipificando as leis penais o 

aborto como crime, as antigas normas que toleravam a pena de morte previam ser ela 

inaplicável às grávidas, as quais, inclusive eram isentas de julgamento, desse modo, o direito 

penal demonstraria uma especial consideração pelo feto, sendo estranho o direito civil se 

esquivar de conferir semelhante proteção; b) o reconhecimento nas Ordenações da posse em 

nome do ventre e a nomeação do curador especial; c) o preceito romano nasciturus pro iam 

nato habetur e, d) a possibilidade do reconhecimento dos filhos naturais ainda por nascer39. 

Clóvis Beviláqua na sua Defesa também destaca os projetos de Código Civil 

anteriores e as legislações estrangeiras que fazem coincidir a vida jurídica com a vida física, 

como a da Áustria e da Argentina, ressaltando, inclusive, o “caráter luminoso” da nota 

apresentada por Teixeira de Freitas ao art. 221 do Esboço, em que critica o ficcionismo 

savignyniano, dizendo, a propósito dela o seguinte: 

Onde está a verdade? Com aqueles que harmonizaram o Direito Civil 
consigo mesmo, com o penal, com a fisiologia e com a lógica, como 
demonstrou Teixeira de Freitas na luminosa nota ao artigo 221 de se Esboço. 
Realmente, se o nascituro é considerado sujeito de direitos, se a lei civil lhe 
confere um curador, se a lei criminal o protege cominando penas contra a 
provocação de aborto, a lógica exige que se lhe reconheça o caráter de 
pessoa, como o fizeram os códigos e projetos acima citados, de acordo com 
os quais se mostra Raoul de Grasserie.40 
 

Em 9 de abril de 1900, a Comissão Revisora, na 4ª reunião da primeira série de 

discussões, sob a presidência de Epitácio Pessoa discutiu e deliberou acerca do art. 3º do 

Projeto original, assim constando em ata o debate: 

Art. 3º. O Dr. Bulhões encontra no artigo má redacção e deficiencia; além 
disto nota que está em desacordo com a doutrina geral, fugindo o proprio 
codigo ás consequencias da disposição quando tracta da ordem de successão, 
uma vez que antes do nascimento não há pessoa e o embryão faz parte das 
vísceras maternas. Há uma ficção de direito em considerar que o embryão 
tenha uma espectativa de direito, a qual desapparece com a verdade: – ou o 
direito se realiza si o fecto nasce com vida, ou não se verifica o nascimento e 
as relações regulam-se como si não tivesse havido concepção. 
Julga, pois, conveniente definir o que é nascimento, e o que é viabilidade, 
uma vez que a personalidade civil do ser humano começa com o nascimento, 
considerando-se nascido o embryão quando, depois de separado 
completamente do ventre materno, manifesta signaes de vida.41 

 
                                                 
39 BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. 2. ed. Rev. e atual. Por Caio Mário da Silva Pereira. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1976. p. 75-77. 
40 BEVILAQUA, 1906, p. 58-59. 
41BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Actas dos trabalhos da Comissão Revisora do 

Projecto de Código Civil Brazileiro elaborado pelo Dr. Clovis Bevilaqua. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1901. p. 33-34. 
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Ainda segundo a ata, Francisco Lacerda, membro da Comissão sugeriu que se 

alterasse a redação no sentido de que fosse estabelecidas as condições do nascimento 

elegendo-se o critério da respiração, mesmo para os nascidos reputados inviáveis, ao que 

Olegário Herculano de Aquino considerou dispensável42. Após isso, Joaquim da Costa 

Barradas teria sugerido a seguinte redação para o art. 3º: “A personalidade civil do ser 

humano começa do nascimento realizado com vida. Desde a concepção, porém, a lei o 

considera existindo para a conserva”, a qual foi acolhida43. 

 O Dr. Bulhões (João Evangelista Sayão de Bulhões Carvalho), por sua vez, 

indicou que seria preferível dizer “realizado com qualquer signal de vida”, posto que a 

expressão “com vida” não resolveria o problema da viabilidade. Depois de tantos debates, a 

Comissão Revisora encerrou os seus trabalhos no início de novembro do ano de 1900, quando 

os seus membros tomaram conhecimento da redação final do projeto, agora Projeto revisto, 

constando o “nascimento com vida” como termo inicial da personalidade jurídica humana, 

figurando o art. 4º com a seguinte redação: “A personalidade civil do ser humano começa do 

nascimento com vida; mas desde a concepção a lei garante os direito eventuais do 

nascituro”44.  

Essa expressão “nascimento com vida” foi considerada “clara e inequívoca” pelo 

Parecerista Azevedo Marques45, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o qual 

também propôs subemenda com a qual se previsse que a viabilidade não se constituiria em 

condição essencial para a aquisição da personalidade. 

Após os debates em torno do Projeto Revisado na Câmara dos Deputados, 

algumas emendas foram oferecidas, sendo outras foram rejeitadas de pronto pelo relator da 

Comissão Azevedo Marques. Na votação das emendas, foi aprovado o seguinte substitutivo 

de Andrade Fiqueira: “A personalidade civil do ente humano começa do nascimento com 

vida; mas desde a concepção a lei garante os direitos do nascituro.”, sendo rejeitada 

subemenda de Azevedo Marques sobre a viabilidade46.  

                                                 
42 BRASIL 1901, p. 34. 
43 BRASIL, 1901, loc. cit. 
44BRASIL. Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Projecto do Codigo Civil Brazileiro: trabalhos da 

Commissão Especial da Câmara dos Deputados. v. 1 (Projeto primitivo e projeto revisto). Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1902. p. 166. 

45 MARQUES, Azevedo. Parecer sobre o Título Preliminar e Parte Geral, até o art. 96, do Projecto do Código 
Civil. In: BRASIL. Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Projecto do Codigo Civil Brazileiro: 
trabalhos da Commissão Especial da Câmara dos Deputados. v. 3 (Trabalhos da Comissão: relatórios parciaes). 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902. p. 35. 

46 BRASIL. Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Projecto do Codigo Civil Brazileiro: trabalhos da 
Commissão Especial da Câmara dos Deputados. v. 4 (Trabalhos da Comissão: discussão da Lei Preliminar e da 
Parte Geral). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902. p. 176. 



84 
 

Inegavelmente foram as influências germânicas que predispuseram os revisores a 

procederem com tal alteração. Muito embora, nos dizeres de Pontes de Miranda, tenha sido 

“Teixeira de Freitas, o codificador de 1860, quem mais criou no Código; depois, Coelho 

Rodrigues, Clóvis Bevilaqua, a Comissão revisora e o Senado”47, nota-se que no particular ao 

nascituro, as influências da doutrina alemã (cujo Código Civil entrava em vigor no alvorecer 

do século) se sobrepuseram privilegiando o evento nascimento, decerto menos problemático 

que a concepção, contudo, sem refletir a tradição romana. 

Por fim, é de se ter em conta que Beviláqua mesmo constatando a aparente 

divergência no direito romano entre a adoção da teoria natalista ou da concepcionista (pelo 

cotejo de alguns excertos do Digesto, como fizera Savigny, o qual é apresentado no segundo 

capítulo deste trabalho), adotou ele em seu Projeto a perspectiva concepcionista condicional48. 

Vale destacar que os outros dispositivos que se referiam ao nascituro reconhecendo-lhe 

direitos não sofreram alterações substanciais, passando por mera alteração de numeração. 

 

 

4.2.2 O Código Civil de 1916 

 

 

Disse Orlando Gomes que embora no Brasil não se tenha aproveitado do Esboço 

para os fins a que ele se prestava – como ocorreu em outras nações ibero-americanas –, a obra 

de Teixeira de Freiras, de fato, inspirou muitas disposições contidas na Parte Geral do Código 

Civil de 191649. Nesse particular, é de se lamentar que a influência de Teixeira não tenha 

alcançado o tratamento da situação jurídica do nascituro, pois o Código Civil de 1916 entrou 

em vigor no dia 1º de janeiro de 1917, ostentando em seu artigo 4º a seguinte redação: “A 

personalidade civil do homem começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a 

                                                 
47 PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 91-92. 
48 Cuida-se de teoria que encontra como fonte próxima codificada o Direito Francês. No Code Civil há norma 

que afirma começar a personalidade com a concepção, desde que o ser humano nasça vivo e seja viável. Para 
os sistemas jurídicos que adotam a teoria da personalidade condicional a data exata da concepção goza de 
importante relevância prática, posto que é a partir dela que se verifica a partir de quando a criatura humana 
passou a adquirir os direitos que restavam com eficácia suspensa. Entretanto, como nem sempre logra-se êxito 
numa precisa fixação desse termo, necessária a admissão, pelo Direito, de presunções que visem a minimizar o 
grau de incerteza ínsito ao momento da concepção. Nesse sentido, vide as considerações de Mazeud et al: 
MAZEAUD, Henri et. al.  Lecciones de derecho civil. Tradução de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos 
Aires: Europa-América, 1959, v. II, parte 1. p. 10. 

49 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro. Salvador: Progresso, 1958. 
p. 13. 



85 
 
concepção os direitos do nascituro”50. Diferentemente do Esboço, que tinha o nascituro como 

“pessoa não nascida”, o primeiro Código Civil Brasileiro não o personalizou. 

A codificação no Brasil assumiu a tendência germânica de tratar em uma Parte 

Geral – à luz da tradição das Institutas de Gaio e Justiniano – acerca das categorias básicas 

relacionadas às situações de direito, como as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. No bojo 

dessa tradição, recepcionou-se a norma contida no BGB no sentido de reconhecer que “a 

capacidade legal do ser humano se inicia com a consumação do nascimento” (art. 1º, do 

BGB), todavia, sem deixar de levar em consideração determinados interesses patrimoniais do 

ser gestando. O empenho codificador, embora encerrado em 1916, foi marcadamente 

influenciado pelos ideais de perpetuidade, continuidade e segurança jurídica caros aos códigos 

oitocentistas. Dentre os modelos de codificação existentes, o Brasil se inclinou por adotar 

como paradigma o modelo alemão, ápice da doutrina positivista, caracterizado pelo apego a 

uma visão a-histórica, neutra e formalista do direito, que prezava mais pela segurança do que 

pela legitimidade. 

Como já exposto, o pensamento de Savigny, embora contrário à codificação, 

perpassou em grande parte o tecido normativo do BGB. Defendia o jurista alemão que o 

direito só poderia atribuir o atributo de personalidade aos nascidos com vida, posto que o 

nascituro não se encontraria in rerum natura, tampouco in rebus humanis. O adágio medieval 

conceptus pro iam nato habetur seria, assim uma mera ficção jurídica aplicável em um 

número limitado de relações jurídicas. Além disso, o “que está no útero”, embora detentor da 

qualidade ser humano (rectius, pessoa no sentido primitivo51) não possuiria capacidade 

alguma “porque nem pode reger relações de propriedade, contrair dívidas nem ter créditos; 

não é pessoa cuja representação seja necessária ou possível, não necessita de tutor nem é 

chamado pupilo”52, demonstrando, com isso, o apego estrito aos efeitos patrimoniais no trato 

da questão. 

Portanto, é de se notar que o Código Civil de 1916 é fruto de seu tempo e de um 

contexto teórico bem específico os quais levaram às suas disposições normativas tocantes ao 

nascituro serem perfeito reflexo da filiação à iniciativa legislativa alemã, muito embora essa 

inclinação pela não-personificação do nascituro não constasse do Projeto Primitivo, sendo 

consequência de alteração no Projeto sofrida no processo legislativo, especificamente no 

                                                 
50 BRASIL. Código Civil. Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_0 3/leis/L3071 impressao. htm>. Acesso em: 15/06/2011. 
51 SAVIGNY, 1839, p. 305. 
52 Ibidem, p. 310-311. 
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âmbito na Comissão revisora, seguindo o ficcionismo savignyniano e as influências do 

Projeto de Coelho Rodrigues.  

Merece ênfase, ainda, o fato de o Código de 1916 ter rechaçado a menção aos 

requisitos da viabilidade e da forma humana – esta última que constava no art. 2º do Projeto 

de Coelho Rodrigues53 – e que tendiam a serem adotadas nas legislações da época. A 

referência à forma humana geralmente era empregada com fundamento nas fontes romanas, 

particularmente o D., 1,5,1454, estando estampada, por exemplo, até recentemente no art. 30 

do Código Civil Espanhol55. Cuidava-se, no caso espanhol, de uma disposição legal que 

guardava estreita vinculação com a tradição jurídica ibero-espanhola, uma vez que nas Siete 

Partidas, obra que representa uma extensa recepção do direito romano justianeu, 

especificamente na Partida Cuarta56, Ley V (reproduzindo o excerto do D., 1, 5, 14) consta 

que: 

Não devem ser contados por filhos os que nascem da mulher e não são 
figurados como homens, assim como se tivessem cabeça ou outros membros 
de besta […] Mas se a criatura que nasce há figura de homem, mesmo que 
possua membros excedentes ou diminuídos, não a admita quanto para poder 
herdar os bens de seu pai ou de sua mãe e de outros parentes. (Tradução 
nossa)57 

 

Felizmente o legislador brasileiro oitocentista não se perdeu em considerar 

requisitos dessa espécie58, os quais inegavelmente confrontam com o respeito à dignidade 

                                                 
53 BEVILÁQUA, 1940, p. 79. 
54 O texto traduzido do excerto é o seguinte: “Não são filhos (liberi) os que nascem sem a forma habitual, como 

quando uma mulher der à luz algo monstruoso ou anormal (monstrum vel prodigum); porém o parto de alguém 
que tenha membros humanos em número superior ao normal, parece, de certo modo, perfeito e portanto se 
contará entre os filhos” (POLETTI, 1996, p. 77). 

55 Nota bene: Em 22 de julho de 2011 foi publicado no Boletín Oficial del Estado da Espanha a Ley 20/2011 
que, dentre outras disposições, alterou o art. 30 do Código Civil Espanhol o qual passou a ostentar a seguinte 
redação: “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero 
desprendimiento del seno materno” (ESPANHA. Ley 20/2011 de 21 de julio de 2011, del Registro Civil. 
Boletín Oficial del Estado. Madrid, 8 jul. 2011.Disponível em: <http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/ 
BOE-A-2011-12628.pdf >. Acesso em: 15/11/2011). Na anterior redação constava que: “Para los efectos 
civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente 
desprendido del seno materno” (cf. ESPANHA. Artículo 30. Código Civil. Disponível em: 
<http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/art/a0030 vell.htm>. Acesso em: 15/11/2011). 

56 A Quarta Partida trata fartamente de aspectos relacionados ao direito de família, também muitas outras 
instituições de direito privado, sendo a referência ao direito romano justianeu uma constante e equivale ao 
Primeiro Livro do Código Civil Colombiano (Cf. VÁSQUEZ, op.cit., p. 9). 

57 “Non deben ser contados por hijos, los que nacen de la mujer e non son figurados como hombres, así como si 
hubiesen cabeza u otros miembros de bestia [...] Mas si la criatura que nasce ha figura de hombre, aunque haya 
miembros sobejanos o menguados, no lo empece, cuanto para poder heredar los bienes de su padre o de su 
madre, e de los otros parientes.” In: ALFONSO X. Las Siete Partidas: el libro del fuero de las leyes. Introd. e 
ed. de José Sánchez-Arcilla Bernal. Madrid: 2004. p. 674. 

58 Deve-se destacar que o Decreto nº 181, de 1890, cujo projeto também foi elaborado por Coelho Rodrigues, 
previa que os efeitos do casamento retroagiriam em relação aos filhos comuns até a data do nascimento se 
nascessem eles viáveis. 
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humana e originariam ainda mais incertezas e dúvidas, afinal, é a que geração tem papel 

primordial na definição da natureza humana e não a sua figura59. De fato, como bem salientou 

Clóvis Beviláqua: 

Ao direito civil, porém, estas questões não devem preocupar. Em primeiro 
lugar, o ponto de vista do direito é social e não biológico; portanto, pode o 
indivíduo ser considerado incapaz de viver, e no entanto, por isso mesmo 
que vive, merece a proteção do direito. [...] Depois, se o direito assegura 
vantagens ao nascituro, por que há de ser mais duro e menos benévolo com o 
que nasce? A ciência condena-o, certamente, à morte, dentro em breve. Mas, 
além de que a ciência pode enganar-se, o direito não pode reconhecer esse 
caso de morte civil, em uma época em que já não subsistem outras formas.60 

 

Ocorre, todavia, que o modo como restou finalmente redigido o artigo 4º do 

Código Civil causou na doutrina uma inquietude, abrindo-se o “céu conceitual dos juristas” 

para tergiversações dogmáticas a respeito da natureza do nascituro ante a redação definitiva. 

Com efeito, se se afirmava peremptoriamente que a personalidade civil do homem iniciava a 

partir do seu nascimento com vida, qual seria a natureza jurídica do nascituro, já lhe a lei lhe 

asseguraria determinados direitos?  

Ora, como já afirmado oportunamente, a intenção do legislador de 1916 foi a de 

excluir o nascituro do rol de pessoas considerando o conceito de pessoa a si subjacente 

(repita-se: vinculado à possibilidade de aquisição de direitos). Contudo, ainda quanto ao 

nascituro não se poderiam negligenciar alguns direitos patrimoniais que há muito eram 

previstos na tradição jurídica em seu favor dos quais o curator ventris e a vocação ab 

intestato eram expressões de resguardo. À doutrina coube, então, tentar responder 

sistemicamente essa indagação considerando tanto a ratio essendi da norma como quando 

efetivamente “começaria” a personalidade jurídica do ser humano. Começava, assim, a porfia 

dos teóricos em torno do status jurídico do nascituro.  

O problema se punha da seguinte maneira61: ao concebido se tem por nascido em 

determinadas situações porque o seu estatuto jurídico é equiparável ao do nascido (tese da 

paridade) ou porque para alguns casos finge-se tratar de uma pessoa nascida embora não o 

seja realmente (teoria da ficção)? Como naquela época (início do século XX) ainda não se 

tinha atenção aos direitos da personalidade, discutia-se, exatamente com base nos interesses 

patrimoniais que gravitavam em torno do art. 2º do Código Civil. Considerando tal quadro, 

                                                 
59 ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil: Parte General. v. I. 

Barcelona: Bosch, 1953. p. 323. 
60 BEVILÁQUA, 1940, p. 177. 
61 E é até hoje é suscitado, posto que o Código Civil de 2002 praticamente repetiu a dicção do revogado diploma 

a respeito dessa matéria. 
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havemos de concordar com Torquato Castro Jr. para quem o debate travado se situava em 

uma zona etérea que – pelo menos aparentemente, pensamos nós – pouco afetaria a prática 

jurídica. De fato, se o nascituro, naquele contexto, fosse tido ou não por pessoa, os seus 

direitos patrimoniais restariam assegurados pelo Código da mesma maneira...  

Malgrado tal crítica, vale recordar que os chamados natalistas interpretavam que a 

personalidade começaria com o nascimento com vida do ser humano, dada a literalidade da 

primeira parte do art. 4º do Código Civil (atual art. 2º). Advogava-se tal tese invocando o 

direito romano como fonte remota, por supostamente não ter nele sido reconhecido o caráter 

de persona aos nascituros62. O nascimento com vida, fato jurídico de grande relevância, 

exigiria uma fixação precisa de sua ocorrência, o que acabou sendo relegado à investigação da 

ocorrência da respiração (critério até hoje considerado validamente para fins de aferição da 

natimoriência63)64.  

Portanto, a criança, na perspectiva natalista, somente ao respirar após nascida, 

recebe o pneuma que lhe imputa juridicamente a condição de pessoa tornando-se, a partir de 

então, partícipe da ordem jurídica. Com o seu respirar é-lhe insuflada a natureza humana para 

os fins patrimoniais ocorrendo aí a incidência da norma personalizante. É o ar jurisdicizante, o 

frescor que preenche os pulmões do bebê e, ao mesmo tempo, o suporte fático a que alude o 

fato personalidade. 

Já para os denominados concepcionistas, a personalidade jurídica dos seres 

humanos deve coincidir com o instante em que se inicia a vida biológica, de modo que aquela 

deve ser reconhecida a partir do instante da concepção (teoria da concepção própria). No 

Brasil, são partidários dessa corrente: Teixeira de Freitas, Franco Montoro, Limongi França, 

                                                 
62 Como já exposto no segundo capítulo, não houve, no Direito Romano uma intenção de se construir uma teoria 

geral acerca dos direitos do nascituro, sendo-lhe assegurado direitos, inclusive com vistas à sua existência, em 
diversas oportunidades.  

63A docimásia (do grego δοκιµασία, “eu provo”) hidrostática pulmonar de Galeno é o procedimento médico-
legal mais comumente utilizado na aferição do nascimento com vida de uma criança. Caracteriza-se por um 
simples desenvolcimento, sendo de grande praticidade e uma das mais antigas docimásias (cf. FRANÇA, 
Genival Veloso. Medicina Legal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 265-266.). 

64 É possível apontar encontrar as raízes do natalismo na filosofia grega, particularmente no pensamento estóico, 
o qual, dotado de cariz panteísta e materialista, no enfrentamento do problema da animação do corpo humano, 
propunha que a alma seria insuflada no corpo humano somente no momento do nascimento. Para o estoicismo, 
o pneuma (sopro vital) seria um princípio que penetra tudo o que existe no universo, atuando como alma nos 
animais e como razão nos seres humanos. É um ar quente, um fogo inteligente que remete à figura de Deus, do 
qual provém a ordem do mundo e que se constitui na inteligência ígnea dele. No processo de gestação, o 
pneuma-semente permanece como uma physis, de modo que o embrião pertence à categoria biológica das 
planatas, na medida em que a gestação progride o pneuma physis se torna “mais fino” e no momento do 
nascimento, instantaneamente ele é endurecido no contato com o ar frio externo. (Cf. LONG, A. A. Stoic 
studies. New York: Cambridge University Press, 1996. 2001. p. 237.). Sobre o estoicismo e medicina: 
HANKINSON, R. J. Estoicismo e Medicina. In: INWOOD, Brad (org.). Os estóicos. São Paulo, Odysseus, 
2006. p. 327-342).  
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Francisco Amaral, Maria Helena Diniz, Ives Gandra Martins, Silmara Chinelato, dentre 

outros. Clóvis Bevilaqua – que previra em seu Projeto do Código Civil Brasileiro de 1899 a 

adoção do concepcionismo condicionado o qual dispunha que a personalidade dos seres 

humanos começava com a concepção, sob a condição de nascer com vida – mais tarde, após a 

redação do texto final do Código e sua promulgação, justificou que a opção do legislador de 

1916 pela adoção do nascimento com vida como um marco inicial da imputação da 

personalidade foi preferida em detrimento do instante da concepção por ser ela “mais prática”, 

embora fosse a opção concepcionista a mais lógica na medida em que fazia remontar a gênese 

da personalidade ao início da vida psicológica65. 

 

 

                                                 
65BEVILÁQUA, 1940, p. 175-176. 



 

5 O RECONHECIMENTO DA DIGNIDADE PESSOAL DO NASCITUR O FRENTE À 

CRISE DO MODELO DE SEGURANÇA JURÍDICA POR CODIFICAÇ ÃO 

 

 

5.1 As relações entre a pessoa e a dignidade humana: o constitucionalismo moderno e a 

valorização da personalidade como fato 

 

 

A dignidade humana foi afirmada na Constituição Brasileira de 1988 como 

princípio republicano e funciona, efetivamente, como um núcleo em que se baseiam os 

direitos fundamentais. O reconhecimento jurídico de uma dignitas inerente ao ser humano foi 

uma tarefa empreendida a passos lentos ao longo da história. Realmente, o que se ressalta hoje 

como dignidade do homem, sendo algo positivado em nossa Constituição, levou um bom 

tempo para ser merecidamente absorvido pela ordem jurídica.  

A Igreja Católica, diga-se de passagem, nas muitas discussões teológico-

filosóficas ocorridas no seu percurso institucional, sempre advertiu o mundo quanto ao fato da 

existência de um valor intrínseco a toda pessoa humana, valor este que se baseia na 

circunstância de serem todos os indivíduos criados à imagem de Deus (imago Dei). Os 

pronunciamentos pontifícios, baseados exatamente nesse ideal, são fartos em destacar tal 

valor atribuído à pessoa humana. São Leão Magno, por exemplo, em um de seus Sermões de 

Natal, já no século V, defendia que o reconhecimento da dignidade intrínseca a cada homem 

se baseia exatamente na sua participação na ordem divina, a sua identidade pessoal baseada na 

unidade corpo e alma espiritual1.  

De fato, a concepção de pessoa humana oferecida pelo cristianismo é a raiz do 

destaque, no Ocidente, acerca do valor próprio de que são dotados todos os seres humanos e 

da igualdade existente entre eles, se bem que esse valor e a igualdade nem sempre tenham 

sido ideais aplicados historicamente como hoje compreendemos. Como bem destacou 

Torquato Castro, o conceito cristão de homem foi a “grande, a mais profunda das revoluções 

                                                 
1 Eis a frase do Pontífice: “Reconhece, cristão, a tua dignidade e, tendo-te tornado partícipe da natureza divina, 

presta atenção a não recair, com uma conduta indigna, de tal grandeza na baixeza primitiva” (in: BENTO 
XVI, Papa. Audiência de 5 de janeiro de 2011. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/ 
benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110105_po.html>. Acesso em: 10/11/2011). 
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ideológicas entre todas conhecidas, a que trouxe consigo as bases religiosas e morais de nossa 

civilização” 2, sendo um conceito até hoje válido nas legislações dos povos civilizados. 

Além do cristianismo, com sua tradição personalista e metafísica, é também 

possível identificar como matriz da preocupação com a dignidade do homem as declarações 

de direitos aparecidas no final do século XVIII. Emergidas no contexto das codificações dos 

Estados modernos, as declarações de direitos são textos que, na senda dos princípios de 

individualidade e liberdade, asseguram garantias aos cidadãos contra o arbítrio do Estado. 

Segundo Michel Villey, esses textos foram concebidos como verdadeiras armas para fazer 

frente à desigualdade promovida pelo capitalismo e, ao mesmo tempo, também como um 

lenitivo ao positivismo jurídico3. Nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos 

de 1948, aparecida no contexto pós-Segunda Guerra, faz menção logo em seu primeiro artigo 

à dignidade de que são dotadas todas as pessoas, elegendo-a como um valor que merece 

especial atenção do Estado e demais cidadãos. Essa declaração foi um dos primeiros textos 

jurídicos a tocar nesse ponto4, discorrendo também sobre outros direitos universalmente 

atribuíveis a todos os seres humanos. 

Tal preocupação para com a garantia de direitos ditos fundamentais5 é uma 

característica do constitucionalismo moderno, caracterizado por sua feição garantidora de 

direitos individuais através de atribuição de novos papéis ao poder político no texto 

constitucional, o qual passa a ser caracterizado como um documento em que se realiza uma 

sistematização da ordem comunitária política, declarando-se, de um lado, as liberdades e os 

direitos dos cidadãos e do outro, fixando-se os limites do poder político6. Assim, o Estado 

garantidor contemporâneo faz exaustivo uso da dignidade humana conferindo-lhe uma 

relevância significativa, ao alçá-la como um alto valor da comunidade política, conquanto seja 

dificultosa a sua conceituação. No âmbito da universalização dos direitos humanos a 

dignidade humana assume um papel tão basilar que todos os tratados internacionais, mesmo 

                                                 
2 In: CASTRO, Torquato. A revisão do Código Civil. In: Symposium. Recife, ano XIII, n. 1, p. 9-56, 1971. p. 

48. 
3 Michel Villey faz uso da palavra “antídoto” para se referir à função dos direitos humanos na modernidade, 

afirmando que as declarações de direitos são como um “remédio para a desumanidade de um direito que 
rompeu as suas amarras com a justiça”(VILLEY, 2007, p. 3-4). 

4 Como bem destaca Antônio Junqueira Azevedo, ao que lhe parece, a expressão dignidade humana figurou pela 
primeira vez no sentido jurídico atualmente empregado, em 1945, no Preâmbulo da Carta das Nações Unidas, 
sendo que anteriormente já fora utilizado em textos não-jurídicos, como nos escritos de Kant (cf. AZEVEDO, 
Antônio Junqueira de. Caracterização Jurídica da Dignidade Humana. Revista USP. São Paulo, n. 53, p. 90-
101, mar./maio 2002. Trimestral. p. 91). 

5 Recorda Elcias Ferreira da Costa que foi o Papa Pio XII, em sua radiomensagem natalina de 1942, durante a II 
Guerra Mundial, quem introduziu a expressão “direitos fundamentais” enquanto atributo da pessoa (COSTA, 
2010, p. 347).  

6 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997, p. 46. 
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os mais aliados a uma vertente positivista, são chamados a trazerem-na agregada como um 

valor7. 

Os sistemas constitucionais jurídicos do século XX, ao apropriarem-se desse 

conceito jurídico de alta carga valorativa e que serve à consecução de um sem-número de 

ideais enumerados na Carta Constitucional, apresentam um projeto político que se radica na 

respeitabilidade erga omnes dos seres humanos, para fins de consecução da meta estatal 

baseada em horizontes axiológicos fundados na promoção do bem comum.  

No Brasil, foi a dignidade da pessoa humana eleita como um princípio da 

República, que toca sobremaneira no aspecto do reconhecimento da intangibilidade da vida 

humana enquanto um dever imperioso por ela imposto8. É por essa razão que a dignidade 

humana guarda importante relação no âmbito internacional tanto com a defesa dos chamados 

direitos humanos como com a sua interpretação ética, de modo que resta plenamente 

compreensível o motivo pelo qual a dignidade humana foi referida no Preâmbulo da Carta das 

Nações Unidas de 1945 como algo cuja fé merece ser reafirmada. 

Malgrado a dignidade humana seja abstrata em sua compreensão eidética, ao ser 

considerada um princípio constitucional, torna-se um instrumento eficaz de utilização prática 

em situações concretas nas quais está presente uma pessoa. Nesse particular, aproveita-se da 

fluidez da expressão e do seu algo grau de abstração (conceito jurídico indeterminado) para se 

aplicar nas relações jurídicas públicas e privadas os elevados valores axiológicos que lhes são 

próprios, dotando-os de uma eficácia normativa, posto que encartados. É de se destacar que o 

sentido de pessoa empregado em relação à dignidade não é aquele abstrato, virtual, como o 

direito tradicionalmente considerou, um mero sujeito de direitos patrimoniais, mas alguém 

faticamente analisado, individuado, membro da sociedade e titular de direitos que 

transcendem a órbita da estrita estimação econômica. 

A dignidade, portanto, se apresenta como uma qualitas particularmente vinculada 

ao homem (note-se a relação com o ideal de pessoa de matriz cristã) e, como sublinha 

Junqueira, remete ela, em última instância, à própria vida, pois sem esta não há pessoa “e sem 

pessoa não há dignidade”9. O rechaço à dignidade enquanto um atributo de todos torna a visão 

de homem reificadora, capaz de excluir alguns da natureza humana, infringindo o ideal de 

igualdade e instrumentalizando uns em detrimento de outros. Seria possível, em tal linha de 

                                                 
7 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. In: LEITE, George 

Salomão (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas principiológicas da 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 188. 

8 AZEVEDO, 2002, p. 95. 
9 Ibidem, p. 95. 
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pensar, apontar determinados sujeitos que teriam o privilégio da dignidade, outros, contudo, 

seriam imbuídos de uma “certa” – mas não completa – dignidade e outros tantos, por fim, 

sequer teriam a dignidade humana, posto que, não seriam pessoas. Não é por outro motivo 

que a Declaração Universal de 1948 em seu art. 6 declara o direito de o homem ser 

reconhecido como pessoa em todos os lugares. A personalidade, portanto, é alçada a um 

direito, razão pela qual afirmou Alain Supiot que: 

Assim concebida, a personalidade não é uma máscara para arrancar, como 
nas filosofias da Índia, mas um ser para descobrir; é a revelação da 
identidade do espírito de cada homem na experiência de sua encarnação. Se 
a Declaração de 1948 fez, assim, a personalidade jurídica entrar na lista 
dos direitos humanos, não foi somente porque ela é tecnicamente 
necessária para o gozo de todos os outros direitos. A razão essencial está 
alhures. Sob o império do cientificismo, o próprio Ocidente veio a acreditar 
que a única realidade do Homem era de natureza biológica, e que a 
personalidade jurídica era, portanto, uma pura técnica de que se podia dispor 
à vontade. Mas os horrores do nazismo acabavam de mostrar que essa 
redução do Homem ao seu ser biológico redundava em fazer da sociedade 
um mundo darwiniano submetido apenas à lei do mais forte. Foi por isso que 
a Declaração Universal fez dessa personalidade o objeto de um direito 
universal e imprescritível.10 (negrito nosso) 

 

Considerando tal quadro, impende questionar: a pessoa a que se refere o Código 

Civil é diversa daquela tratada pela Constituição, cuja dignidade merece reconhecimento?  

O personalismo ético é, nos dizeres de Larenz, o fundamento ideológico do 

Código Civil. Por ele, reconhece-se a importância da qualidade de pessoa que distingue o 

homem dos demais viventes e o orienta a cumprir os seus objetivos, dentro de alguns limites 

de atuação11. O homem, partindo deste raciocínio, mesmo no Código Civil, é de ser 

reconhecido como um valor em si mesmo, não só como alguém que serve aos interesses dos 

outros, mero titular de direitos patrimoniais, mas um ente dotado de uma dignidade. O papel 

do Código Civil, portanto, é o de fazer refletir, através de suas disposições, esse 

reconhecimento da dignidade pessoal do ser humano, albergando tal ideal para fins de 

ampliação do seu horizonte axiológico. 

Na tentativa de atualização e até mesmo inserção de determinados institutos 

jurídicos à luz do novo espírito trazido pela Constituição Federal de 1988 – ao elevar a 

dignidade da pessoa humana como fundamento republicano (art. 1º, III da CF) –, portanto, na 

senda da ideologia do personalismo ético, o Código Civil Brasileiro de 2002 dedicou, no 

título alusivo às pessoas naturais um capítulo sob a rubrica “Dos direitos da personalidade”, 

                                                 
10 SUPIOT, 2007, p. 237. 
11 LARENZ, 1978, p. 44.  
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dotado de onze artigos12 (arts. 11 a 21 do CC). Esses direitos, por vezes chamados 

“personalíssimos”, constituem-se prerrogativas extrapatrimoniais decorrentes do fato jurídico 

ser humano, necessárias ao exercício de todos os atributos materiais e espirituais 

essencialmente ligados ao referido fato de ser. O objeto específico de tais direitos é o conjunto 

dos bens (morais, intelectivos e físicos) vinculados à pessoa humana, ou seja, os decorrentes 

de sua constituição corpórea e espiritual, como o direito à vida, à liberdade e à saúde e que 

constituem o depósito dos direitos essenciais de uma pessoa, de modo que sem eles o bem 

jurídico da personalidade restaria insatisfeito, sem valor concreto13.  

Aqui, é de se frisar que o conteúdo do bem jurídico personalidade resta dotado de 

uma indefinição legal. A estrita legalidade não apresentou a significância própria do adjunto 

adnominal personalidade, determinante especificativo de direitos, de modo que o vetusto  

entendimento técnico-jurídico de personalidade enquanto um mero “centro de imputação de 

normas jurídicas” não satisfaz o propósito de existência dos direitos da personalidade, os 

quais se vinculam a uma ideia de personalidade como fato e não como simples adjudicação 

jurídica. 

Nesse ponto, a referência a categorias pré ou supra-jurídicas como fundamentos 

das intenções axiológico-normativas apresentadas no sistema jurídico regulador dos direitos 

da pessoa humana é uma exigência que se apresenta. Não se pode falar em direitos essenciais, 

intrínsecos à pessoa humana, sem colher contributos ligados à compreensão do fenômeno do 

humano. Nessa linha de pensar, Capelo de Sousa, ao abordar a indefinição em torno do que se 

entende por “personalidade física e moral” contida no nº 1 do artigo 70º, do Código Civil de 

Portugal disse que: 

A pré-compreensão ou a apreensão jurídica da natureza humana, quer a nível 
da formulação legal quer em sede de aplicação prática do direito, não está 
isenta de pressupostos e de objetivos sócio-político-ideológicos. [...] A 
interpretação do nº 1 do art. 70.º do Código Civil, ao declarar protegida a 
personalidade física ou moral dos indivíduos sem a definir, não prescinde de 
um recurso aos dados da Natureza, para efeitos de integrar o conteúdo de tal 
ideia. [...] Assiste-se, aqui à falência das perspectivas de normativismo puro, 
que sob o pretexto de salvaguardar a autonomia humana e social e por 
perspectivar o sujeito de direitos como mera “unidade personificada de um 
complexo de normas jurídicas”, não fornecendo respostas ou explicações 
adequadas para situações emergentes das necessidades de tutela geral da 
personalidade humana, em que esta nos surge não como um simples 

                                                 
12  É de se notar que as normas contidas em tais artigos não possuem uma clareza significativa, mas incitam o 

debate a ser travado no âmbito da jurisprudência e doutrina. Segundo Miguel Reale, que foi Coordenador da 
Comissão Revisora e Elaboradora do Projeto do Código Civil, essa vagueza foi proposital, a fim de que o tema 
sofresse um desenvolvimento no âmbito doutrinal e jurisprudencial (REALE, Miguel. História do Novo 
Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 86). 

13 DE CUPIS, Adriano. I diritti della personalità . Milano: Giuffrè, 1950. p. 18. 
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pressuposto da norma mas como um valor directamente relevante para o 
ordenamento jurídico.14  

 

De semelhante modo, o Código Civil de 2002, embora menos apegado ao 

individualismo que muito contribuiu para o repúdio aos direitos da personalidade no Código 

revogado, não precisou uma noção própria de personalidade, de modo que é de se afastar o 

excessivo apego à letra da lei nesse sentido, posto que a esse respeito ela foi silente, exigindo-

se uma interpretação, à luz dos valores constitucionalmente encartados, que ultrapasse a ideia 

de personalidade como imputação – cara a uma perspectiva positivista-legalista ultrapassada – 

para fins de reconhecer o fato da personalidade, inclusive em perspectiva dinâmica, isto é, que 

reconheça o seu desenvolvimento, o ciclo vital. É nesse sentido que a Constituição, em seu 

art. 227, assegura às crianças, adolescentes e jovens uma série de direitos enquadráveis como 

fundamentais e da personalidade, exatamente com vistas ao seu progresso biopsíquico. 

 Portanto, ignorar a temática dos direitos de personalidade é, decerto, uma séria 

fragilização da conquista que o próprio direito alcançou ao tutelar e disciplinar as 

prerrogativas inerentes àqueles que fundamentam a sua razão de existir, quais sejam, os seres 

humanos. Em tal contexto, não é demais mencionar a afirmação de Pontes de Miranda 

segundo o qual, “com a teoria dos direitos de personalidade, começou, para o mundo, nova 

manhã do direito. Alcança-se um dos cimos da dimensão jurídica” 15. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a matéria alusiva aos direitos de 

personalidade há muito é objeto de debates na doutrina. Quando da entrada em vigor do 

Código Beviláqua, ainda se travavam discussões em torno da natureza desses direitos e se, de 

fato, seriam ou não direitos subjetivos, razão pela qual a matéria não foi inserida no bojo 

daquele texto legislativo. Como bem recorda Pontes de Miranda16, ainda na metade do século 

passado muitos juristas resistiam em abordar a temática pertinente à integridade psíquica, à 

honra e mesmo à liberdade de pensamento como direitos, tendo alguns direitos da 

personalidade conseguido “espaço” em um texto legal com o advento do Código Civil 

Alemão de 1900. Este código, apesar de não ter dado largos passos em direção à 

substancialização de uma teoria geral dos direitos de personalidade, desvencilhou-se do ideal 

do Código Napoleônico, ao apresentar disciplina contra possíveis abusos ao nome, à vida, à 

saúde e à liberdade das pessoas. 

                                                 
14 SOUSA, 1995, p. 107-109. 
15  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. 

t.7. p. 6. 
16  Ibidem. p. 5. 
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Como salienta Gustavo Tepedino17, a tese negativista sofreu consideráveis 

críticas. Segundo os defensores da existência dos direitos da personalidade enquanto direitos 

subjetivos, preliminarmente à discussão, dever-se-ia levar em consideração pontos de vista em 

relação aos quais se pode considerar o termo personalidade, seja aquele que toma a 

personalidade como a possibilidade de ser sujeito de direitos, de figurar no pólo ativo das 

relações jurídicas (imputação), seja a acepção refere à personalidade como o conjunto de 

características e atributos da pessoa humana objeto da proteção pelo ordenamento jurídico 

(fato). 

  Ocorre que a primeira acepção não há de ser a considerada quando se enuncia a 

denominação “direitos de personalidade”, posto que não se poderia admitir que alguém 

dispusesse da sua possibilidade de adquirir direitos. Assim, quando se utiliza o termo “direitos 

de personalidade”, menciona-se, implicitamente, aquele segundo significado, como o faz 

Pontes de Miranda ao afirmar que: 

O direito de personalidade como tal não é o direito sôbre a própria pessoa: é 
o direito que se irradia do fato jurídico da personalidade (=entrada, no 
mundo jurídico, do fato do nascimento do ser humano com vida). [...] 
Direitos de personalidade são todos os direitos necessários à realização 
da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas. (grifos 
inexistentes no original)18 

 

Assim, observando a delimitação conceitual do que vêm a ser os direitos da 

personalidade, nota-se que o seu conteúdo em si poderia tanto abarcar uma pluralidade de 

direitos ou fazer menção a direitos outros irradiados19 de um direito da personalidade, de sorte 

que a doutrina civilista em torno da discussão teórica acerca da quantidade dos direitos de 

personalidade usualmente apresenta duas óticas. Uma primeira, na qual advoga-se a existência 

de uma multiplicidade de direitos de personalidade, haja vista a pluralidade de bens alusivos 

ao ser da pessoa20. Dentro dessa abordagem, encontra-se mais uma ramificação de 

entendimento: o de que os direitos de personalidade estão taxativamente elencados na 

legislação (denominada concepção atomística fechada) e aquele pensar que pugna pela 

existência de um rol meramente exemplificativo de tais direitos (concepção atomística 

aberta). A outra ótica de perquirição acerca da quantidade dos direitos da personalidade é a 

                                                 
17  TEPEDINO, Gustavo. Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro. In: Temas de 

Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 27. 
18  PONTES DE MIRANDA, 1955, p. 13. 
19  O uso do termo “irradiação” de direitos é aqui pega de empréstimo de Pontes de Miranda que dela fez uso ao 

aludir aos direitos à vida, à liberdade, à saúde, à honra e à igualdade (PONTES DE MIRANDA, 1970, p. 162). 
20 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e António Miguel 

Caeiro. Lisboa: Morais, 1961. p. 25. 
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defensora de que a proteção aos bens jurídicos imprescindíveis ao desenvolvimento da pessoa 

humana não encontra guarida necessariamente em série de direitos, tipificados ou não, na 

Constituição ou no Código Civil, mas em uma “cláusula geral de personalidade” que visa a 

amparar a pessoa em todas as circunstâncias em que se fizer preciso. Nesse sentido, afirma 

Pietro Perlingieri que: 

Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da 
pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de 
outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de 
proteção também atípicas, fundadas no interesse à existência e no livre 
exercício da vida e de relações. 21 

 

Na Constituição da República de 1988, o princípio da dignidade da pessoa 

humana funcionaria, nessa visão, como uma espécie de cláusula geral da personalidade, muito 

embora seja ele dotado de conteúdo extremamente problemático. Mesmo assim, no próprio 

texto constitucional são esparsamente apresentadas tutelas dos direitos da personalidade, 

através de uma cláusula paradigmática de conformação às situações atípicas de tutela da 

personalidade22 (qual seja, o inciso X, do artigo 5º) e mesmo de cláusulas tutelares específicas 

na ordem física, psíquica e moral da pessoa humana, as quais servem à concretização da 

cláusula geral da dignidade humana. Essa dimensão constitucionalmente ressaltada se dá em 

razão do que Pontes de Miranda denominou caráter “ubíquo” do direito da personalidade: em 

relação ao qual “não se pode dizer que nasce no direito civil, e daí se exporta aos outros ramos 

do sistema jurídico, aos outros sistemas jurídicos e ao sistema jurídico supra-estatal; nasce, 

simultaneamente, em todos”23. 

É nesse contexto de ubiquidade que a Constituição trata dentre alguns direitos 

fundamentais os direitos da personalidade ao referir-se a direitos básicos alusivos à natureza 

humana pondo em evidência o diálogo entre essas duas categorias de direitos. Na opinião de 

Rabindranath Capelo de Sousa24, com base na Constituição e Código Civil portugueses, os 

direitos de personalidade se constituem direitos fundamentais, haja vista a previsão - no art. 

16, nº 1, do texto constitucional português - da existência de outros direitos fundamentais de 

natureza análoga aos que se encontram no texto constitucional.  Poderíamos afirmar, assim, 

que os direitos da personalidade são alguns dos direitos fundamentais previstos na 

                                                 
21 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil:  Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3ª ed., revista e 

ampliada. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 156. 
22 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: <http://jus2. 

uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445&p=1>. Acesso em: 30/04/2010. 
23  PONTES DE MIRANDA, 1955, p. 13. 
24 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 

1995. p. 81. 
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Constituição, só que dotados de uma raiz privatística, sendo, por isso mesmo, previstos no 

corpo da legislação jusprivada. 

Adriano de Cupis25 traça sutil consideração que muito aproveita ao diálogo entre 

direitos de personalidade e direitos fundamentais. Os direitos de personalidade são, para o 

doutrinador italiano, sobretudo direitos subjetivos de ordem privada, na medida em que se 

referem aos indivíduos considerados simplesmente como humanos, ficando compreendidos na 

esfera da utilitas privada. Não se exclui, entretanto, a existência de direitos públicos da 

personalidade, como são considerados alguns direitos subjetivos públicos, como o direito à 

liberdade. 

Analisando seus conteúdos, bem como o direito positivo, notadamente o texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o vigente Código Civil, é possível 

encontrar determinados pontos de interseção entre eles. Ambos se tratam de direitos naturais, 

ínsitos à pessoa humana, reconhecidos pela ordem positiva em diferenciados momentos a fim 

de que possam ser assegurados a sua existência e desenvolvimento na esfera social, haja vista 

ser a pessoa humana a destinatária do próprio direito. Assim, o direito à vida (art. 5º, caput, da 

CF), principal e mais abrangente direito da personalidade, não é objeto de guarida somente 

pela legislação civil, mas primeira e principalmente pela Constituição da República, não se 

restringindo ao nascer e existir, mas incluindo a vida em toda a sua plenitude, ou seja, antes 

mesmo do nascimento (quando já vida humana em progresso), passando pelos atos de nascer 

e crescer (art. 227, caput), contemplando até o envelhecimento e últimos momentos neste 

século (art. 230, caput), de sorte que subjacente ao itinerário vital encontram-se direitos 

outros como o direito à qualidade de vida (art. 225, § 1º, V) e à integridade física e psíquica 

necessários à efetivação das potências vitais.   

Em relação ao direito à integridade física, vale destacar que além das normas 

protetivas contidas no Código Civil (arts. 13, 14 e 15), o constituinte de 1988 quis considerá-

lo na Constituição sob a rubrica de direito fundamental, prevendo garantias a ele relacionadas 

em títulos específicos como o art. 5º, III (proibição da tortura e de tratamentos degradantes), o 

art. 199, § 4º (direito à integridade física, em virtude da proibição de transplante ilegal de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas ou de sua comercialização), art. 5º, XLIX (respeito à 

integridade física dos presos), art. XLVII, “e” (proibição de penas cruéis), bem como o art. 

227, caput (integridade física das crianças).  

                                                 
25 DE CUPIS, 1961, p. 27. 
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Nota-se, assim, que o tratamento dos direitos individuais no âmbito do direito 

privado marcadamente pela tutela dos direitos da personalidade aponta para a superação de 

um formalismo que reduz as pessoas a um simples centro de imputação jurídica, passando a 

reconhecer o ser humano como um centro de valores próprios merecedores de respeito e 

tutela. Daí a urgência de se restabelecer o conteúdo ontológico de pessoa, abrindo-se a uma 

concepção humanista dentro de uma perspectiva democrática e protetora dos direitos 

fundamentais insculpidos na Constituição. Na medida em que o nosso Código trata dos bens 

da personalidade, como a honra, a intimidade, o nome, a imagem, é necessário também 

ressignificar o conceito interno de pessoa garantindo a todo o ser humano tal dignidade, 

mesmo àquele tão-somente concebido, deixando ao largo o fascínio exagerado pelo ideal 

burguês de segurança26. 

 
 
 

5.2 A crise do modelo de segurança jurídica por codificação e o Código Civil de 2002: 

avanços e retrocessos no tratamento jurídico do concebido 

 

 

A segurança é uma meta há muito buscada pelos juristas. Antever os 

procedimentos e instrumentos utilizados na atuação estatal, bem como na manipulação do 

direito no processo decisional é uma característica marcadamente afeita a ideais liberais, de 

uma época em se pleiteava exatamente a submissão do Estado ao sistema legal, tanto 

enquanto sujeito, como enquanto excelso operador do direito.  

O Estado de Direito surge, assim, visando a garantir o indivíduo contra a opressão 

do agente estatal, definindo previamente as precisas regras do jogo das liberdades privadas, 

calculando condutas e, principalmente, balizando a intervenção do Estado então absoluto, 

sendo tais intentos alcançados com a difusão dos ideais liberais e as suas inserções nas 

constituições dos Estados. A fixação de conceitos eminentemente jurídicos e a disciplina 

normativa abrangente visando a regular um sem-número de relações, com vistas a prever 

eventuais conflitos e questionamentos são, nesse sentido, objetivos pretensamente alcançáveis 

através do processo de codificação. Os códigos assumiram, portanto, um papel de 

unificadores internos dos sistemas jurídicos ao redor dos ideais burgueses alusivos ao 

patrimônio e à liberdade. 

                                                 
26 PERERA, Ángel Carrasco (Dir.). Derecho Civil. Madrid: Tecnos, 2011. p. 67. 
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A codificação, além de um processo característico do positivismo, é também uma 

aplicação prática de determinados postulados do liberalismo teórico27, haja vista que assume a 

missão de desenvolver um tecido normativo completo, central e unificador. Isso conduz, por 

vezes, a uma veneração exagerada à legislação e ao esquecimento da causa em razão da qual 

todo o direito é constituído: o homem. A tendência para tal olvidar pode ser identificada 

historicamente. Note-se que ideia de bem comum aristotélica remanescente até a escolástica 

tardia espanhola, em Suaréz e Vitória, foi abandonada com o predomínio do bem individual 

destacado no pensamento rousseuniano individualista28. Com as transformações das relações 

humanas, os códigos, afastados do ideal de bem comum, se tornam obsoletos em muitas 

matérias, fragilizando, em certa medida, a sua pretensão de completude posto que a realidade 

que pretendem regular não mais corresponde aos fatos do mundo.  

A lei, que antes se apresentava como um escudo contra os abusos do Estado, 

torna-se insuficiente na realização do seu fim. A aspiração sistematizadora positivista, ao 

isolar o meio jurídico do meio social, condenou o jurista a viver num mundo próprio, abstrato 

e estritamente conceitual. Os conceitos rapidamente deixam de assumir o papel operacional de 

servirem como uma referência objetiva e formal alusivas a realidades existentes, posto que ou 

essas realidades mudaram e o conteúdo conceitual não as exprime adequadamente, ou elas 

inexistem in concreto, regulando-se o vácuo. Bem assevera Fachin, a respeito do tema, que: 

Apesar de os sistemas de Direito se proporem como intrínsecos à realidade, e 
sobre esta terem a pretensão de dar luminosidade a alguns fatos e atos de 
relevância jurídica, acabam por não se debruçar sobre os demais atos e fatos 
sociais, e, quando o fazem, procuram enquadrar esta situação juridicamente 
não definida nos modelos estáticos de definição preexistentes. O Direito, 
nesse sentido, opera um corte epistemológico, ou seja, coopta os fatos da 
realidade que lhe interessam; situação esta que acaba por excluir diversas 
outras nuanças das relações, pois não as reconhece no seu corpo normativo 
e, quando o faz, força a definição das mesmas, enquadrando-as de acordo 
com os conceitos presentes no sistema normativo vigente.29 

 
Esse descompasso entre a realidade social e o disposto nos códigos conduziu, 

particularmente no direito privado, ao que Gaston Morin denominou “a revolta dos fatos 

contra os códigos”, exigindo a revisitação de conceitos consagrados com vistas a minorar a 

fratura existente entre o cristalizado na teia normativa e a vida social. A pretensão de 

fornecimento de segurança jurídica consubstanciada na elaboração estruturas sistemáticas e 

                                                 
27 DE CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito . 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 155.  
28 DE CICCO, 2008, p. 153. 
29 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil . Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 32-33. 
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totalizantes restou seriamente fragilizada, inclusive se considerarmos a influências do direito 

público sobre o privado que se processavam na senda do estabelecimento do Estado Social. 

A segurança jurídica preconizada pelo positivismo estreito e neutralizador, dada a 

corrida pela legitimidade, implicou no surgimento do neopositivismo, no qual se ressalta 

metodologicamente a eficácia normativa dos princípios que alimentam o sistema jurídico. A 

esse respeito, o entendimento de Pietro Perlingieri é o de que: 

Dolorosas experiências históricas e penetrantes críticas ideológicas 
mostraram a insustentabilidade de um sistema neutro: tudo assume uma 
dimensão histórico-relativa. O redescoberto relativismo não se traduz, 
todavia, na crítica de qualquer conceito ou técnica jurídica. As críticas se 
propõem não tanto á não-sistematização, à negação do caráter científico do 
estudo do direito, quanto à reconstrução do sistema depois de corretas e 
rigorosas análises segundo a nova normativa e as técnicas a elas adequadas. 
A tarefa da atual metodologia consiste, portanto, na elaboração de um 
sistema fundado nos valores presentes no ordenamento jurídico vigente.30 

 

Dentre todos os princípios jurídicos destacados nesse contexto salienta-se o 

dignidade da pessoa humana, o qual, não obstante ser extremamente problemático quanto ao 

seu conteúdo31, por isso mesmo aponta para a tutela da pessoa enquanto um valor em si 

mesmo abarcando um número indefinido de relações, inclusive as privadas, marcadas até 

então por um profundo individualismo.  

Tudo isso ocorre num contexto de descrença na razão, que se torna o pano de 

fundo para o surgimento de teorias críticas que visam a resgatar o direito natural de matriz 

axiológica, ressaltando-se o papel da Constituição como uma tábua de valores sociais da qual 

emanam princípios aplicáveis a todo o sistema jurídico abalando seriamente a centralidade e 

estabilidade que o Código Civil possuía no contexto do direito privado.  

O direito público que antes se caracterizava por aludir aos interesses do Estado, 

basicamente definindo sua organização funcional e disciplinando o exercício de seu ius 

imperii, passa discorrer sobre temas que têm pertinência com a garantia da dignidade da 

pessoa humana, bem como de demais direitos do homem considerado enquanto membro da 

sociedade protegida constitucionalmente, os chamados direitos fundamentais.  

Além disso, o Código Civil, antes referência das situações impulsionadas pela 

liberdade de agir preconizada pelo liberalismo, conforma-se aos valores referidos na 

Constituição e, por cada vez mais se mostrar incompleto diante dos fatos da vida, conduz à 

                                                 
30 PERLINGIERI, 2007, p. 95. 
31 A respeito do tema, veja-se: LEAL, 2006, p. 64-109. 
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fragmentação disciplinar no âmbito do próprio direito privado, ocorrendo o que Paulo Lôbo 

denomina “descodificação do direito civil” ou a “era dos estatutos”. De fato, 

Desaparecendo essas funções prestantes, os códigos tornaram-se obsoletos e 
constituem óbices ao desenvolvimento do direito civil. Com efeito, a 
incompatibilidade do Código Civil com a ideologia constitucionalmente 
estabelecida não recomenda sua continuidade. A complexidade da vida 
contemporânea, por outro lado, não condiz com a rigidez de suas regras, 
sendo exigente de minicodificações multidisciplinares, congregando temas 
interdependentes que não conseguem estar subordinados ao exclusivo campo 
do direito civil. São dessa natureza os novos direitos, como o direito do 
consumidor, o direito do meio ambiente, o direito da criança e do 
adolescente. 32 

 

Torna-se evidente a fragmentação da proposta casuísta e centralizadora dos 

códigos que não mais se prestam a regular todas as relações, porém, ressalta-se a 

proeminência das cláusulas gerais as quais, por sua porosidade, permitem mais facilmente o 

preenchimento de seu conteúdo diante das situações de fato, mantendo-se o seu papel do 

código enquanto unificador do direito privado. Em razão disso, Perlingieri afirmou que “falar 

em descodificação relativamente ao Código vigente não implica absolutamente a perda do 

fundamento unitário do ordenamento, de modo a propor a sua fragmentação em diversos 

microordenamentos e em diversos microssistemas, com ausência de um desenho global”33. 

De fato, a crise do modelo de segurança jurídica por codificação embora implique 

em profundas transformações no modelo estrutural do direito privado, também aponta para 

importantes mudanças que instigam a sua própria superação. A constitucionalização do direito 

privado é em parte um reclamo por legitimidade sufocada pelo rigorismo que transformou o 

direito como um fim, esquecendo que o fim do direito é o bem das pessoas. 

É de se notar, também, a sucumbência da visão estritamente positivista em relação 

à personalidade, passando de uma mera abstração, imputação do direito, para uma realidade 

fático-ontológica acolhida pelo direito. Com isso, o direito privado inclina-se em favor de 

princípios de ordem pública que resguardam os próprios destinatários da norma e dialoga com 

a Constituição na busca por um âmbito de atuação comum: aquele relacionado à tutela da 

pessoa humana. 

O direito civil, a exemplo dos demais ramos do direito, caminha para uma 
total repersonalização. O direito, como um todo, é um sistema ético, tendo 
como centro o ser humano, como primeiro de seus valores, repousando os 

                                                 
32 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do Direito Civil. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/ 

doutrina/texto.asp?id=507>. Acesso em: 22/08/2008. 
33 PERLINGIERI, 2007, p. 6. 
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fundamentos do ordenamento jurídico, dentro da noção de dignidade do ser 
humano.34  

 
A proposta de repersonalização, ocorrida no âmbito da atuação comum do direito 

público e privado, faz com que o tratamento civil conferido às pessoas alcance uma dimensão 

maior, sobretudo ante o influxo dos direitos fundamentais no direito privado35, os quais 

passam a servir tanto como fundamento interpretativo das normas disciplinadoras das relações 

entre os particulares, notadamente alusivas às obrigações, à família e ao patrimônio, como 

concretizadores das cláusulas gerais de direito civil 36. 

Assim, a aptidão do Código Civil em tratar da pessoa enquanto mera abstração 

resta exaurida em face da incompatibilidade dessa visão com os postulados constitucionais, 

posto que afeta à mens estritamente patrimonial, desvencilhada da ideia de dignidade e 

solidariedade humanas. A personalidade, portanto, antes tida como uma criação da 

“onipotência da lei, [que] existe como conceito formal a priori, com a categoria de conceito 

universal e necessário”37, exige ser entendida como uma realidade fático-ontológica que 

aponta para o valor do humano dentro da ordem jurídica estabelecida. 

Nesse contexto, para fins de melhor adequação dos objetos teóricos com que lida 

o direito civil, a doutrina passa a ressaltar a categoria jurídica “sujeito de direitos” para 

considerá-los como espécie mais ampla que abarca “todos os seres e entes dotados de 

capacidade para adquirir ou exercer titularidades de direitos e responder por deveres 

jurídicos”38, englobando-se tanto as pessoas como os chamados “entes não-personificados”, 

sujeitos de direitos com capacidade limitada à sua mera proteção ou consecução de fins. A 

figura do sujeito de direitos, portanto, é mais ligada à autonomia do que à natureza, 

designando um ente em relação ao qual se imputam situações subjetivas, de modo que sói-se 

afirmar que nem todos os sujeitos de direitos seriam pessoas. 

As pessoas, então, são inseridas em um binônio conteúdo/continente, no qual são 

elas a substância que preenche o depósito que é a categoria sujeito de direitos. É-se pessoa 

(natural), nesse contexto, em razão de sua natureza e dignidade de seres humanos, 

constituindo-se a personalidade não mais uma imputação, porém um prius que a ordem 

                                                 
34 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005. p. 57. 
35 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e 

Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2003. p. 20.  
36 ______. Influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado na Alemanha. Revista Jurídica. 

Porto Alegre, n. 312, p. 1-22, out. 2003. ISSN 0103-3379. p. 17. 
37 ARAÚJO, Maria Dionysia. Vocação de nascituros e concepturos. In: BOLETIM da Faculdade de Direito de 

Coimbra. Suplemento ao v. XIII. Coimbra: Coimbra, 1961. p. 104. 
38 LÔBO, 2010, p. 108. 
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jurídica reconhece haja vista que “todo direito foi constituído em causa dos homens” 

(hominum causa omne ius constitutum est).  

Nesse sentido, a crítica que se propõe é em relação ao tradicional conceito jurídico 

de pessoa como um atributo formal e definido na ordem jurídica de modo que: 

não sem sentido, nesses quadrantes, o sujeito não “é” em si, mas “tem” para 
si titularidades. É menos pessoa real e concreta (cujas necessidades 
fundamentais como moradia educação e alimentação não se reputam direitos 
subjetivos porque são demandas de ‘outra ordem’), e é mais um “indivíduo 
patrimonial”39. 

 

Ora, o contexto em que se insere a crise do modelo segurança jurídica pela 

codificação é o de reclamo por legitimidade para fins de atendimento às expectativas dos 

grupos sociais.  As alternativas em favor da legitimidade implicam em necessária renúncia a 

uma parcela de segurança e vice-versa. Portanto, a opção pela ampliação do espectro de 

legitimidade exige do ramo do direito e, consequentemente, do corpo normativo a ele 

referente, que também mude os seus instrumentos de solução, pois, como bem disse Orlando 

de Carvalho: “nenhum direito ou ramo do direito admite uma paralisação no tempo: mesmo 

que as normas não mudem, muda o entendimento das normas, mudam os conflitos de 

interesses que se têm de resolver, mudam as soluções de direito, que são o direito em ação”40.  

Passados alguns poucos anos após a promulgação do Código Civil de 1916, a sua 

obsolescência restou demonstrada, sobretudo porque foi ele um instrumento jurídico de 

revelação do “idealismo de uma elite letrada”41, possuindo um elevado cunho teórico que 

pouco considerava as vicissitudes da população.  Prontamente viu-se a necessidade de se dar 

ao Brasil um novo Código Civil. 

Contudo, somente em 2002, após quase trinta anos de tramitação do projeto no 

Congresso Nacional, foi promulgado um novo Código, estando vigente a Constituição da 

República de 1988, a qual, como dissemos, foi pródiga no tratamento dos direitos individuais 

e sociais e que elegeu a dignidade humana como um princípio fundamental.  

Embora as discussões do Projeto do Código Civil de 2002 se tenham processado 

em meio à crise pela legitimidade, fragmentação legislativa e repersonalização das relações 

privadas, alguns dispositivos que mereciam uma transformação mais marcante restaram 

aliados à tradição do Código anterior, enquanto outras matérias foram incluídas na senda das 

transformações pelas quais passava (e passa o direito privado). Nesse contexto, o Código 

                                                 
39 FACHIN, 2000, p. 86. 
40 CARVALHO, Orlando de. Para uma teoria da relação jurídica civil. 2. ed. Coimbra: Centelha, 1981. p. 50. 
41 Cf. GOMES, 1958, p. 34. 
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Civil de 2002 se posicionou da mesma maneira que o diploma revogado ao prever, em uma 

redação claudicante, formaliter et materialiter , que “a personalidade civil da pessoa começa 

do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”42, 

ignorando a exigência de mutação no conceito jurídico de pessoa para abranger o ser humano 

mais enquanto um valor do que como mero centro de irradiação de direitos e deveres de 

natureza patrimonial. 

Além disso, diante da crise dos primados da certeza e segurança jurídica em uma 

época na qual a revolta dos fatos contra os códigos já é algo consolidado, posicionou-se o 

novo diploma sem considerar o fato da personalidade à luz das novas técnicas de reprodução 

assistida e da proteção dos direitos da personalidade do nascituro, os quais transcendem a 

esfera da mera patrimonialidade que fundamentou a redação do antigo artigo 4º do Código 

Civil de 1916, adotado in essentia na nova legislação o que, por sua vez, tornou-o um código 

retardado nessa matéria. Tudo isso para não falar da desconsideração, nesse particular, em 

relação à tutela da dignidade humana, constitucionalmente consagrada, bem como na especial 

proteção conferida aos concebidos nos documentos internacionais, nos microssistemas 

normativos e nos tribunais.  

Como bem destaca Diogo Leite de Campos, a adoção da ideia de que a 

personalidade humana se adquire somente com o nascimento remonta a um período “pré-

ecográfico” quando havia ignorância a respeito da vida pré-natal e o “dar à luz” era um 

momento de descoberta43. Hoje, porém, diante do avanço da tutela da dignidade humana, dos 

direitos da personalidade, das descobertas científicas relacionadas à engenharia genética e 

reprodutiva, bem como dos progressos no estudo da vida intrauterina, exsurge a imperiosa 

necessidade de ser ressaltado o valor de pessoa do nascituro, reconhecendo-se-lhe direitos da 

personalidade aplicáveis à sua condição. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42BRASIL. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. 

Acesso em: 04/08/2011. 
43CAMPOS, Diogo Leite de. A capacidade sucessória do nascituro (ou a crise do positivismo legalista). In: 

CAMPOS, Diogo Leite de; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Pessoa humana e direito. Coimbra: 
Almedina, 2009. p. 48. 
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5.3 O direito do nascituro à personalidade: por uma imputação jurídica fundada 

ontologicamente  

 

 

5.3.1 A concepção realista da personalidade: o nascituro enquanto pessoa 

 

 

A temática envolvendo os direitos da personalidade, ao trazer um novo amanhã 

para o direito, exige deste a tomada de novas posições a respeito de alguns temas já 

consagrados. Tal tarefa pode até mesmo implicar em uma revisitação de conceitos a fim de 

ampliar os horizontes de expectativas.  

Outrora, as disposições alusivas ao nascituro se voltavam quase que 

exclusivamente para questões de natureza patrimonial – embora possam ser encontrados na 

tradição romanista também exemplos de proteção a bens vitais do nascituro –, daí a instituição 

do curador do ventre, o respeito às disposições testamentárias em favor do conceptus sed 

nondum natus e do nondum concepti, dentre outros arranjos normativos. Constituindo-se os 

direitos da personalidade em direitos de natureza não patrimoniais inerentes aos seres 

humanos, guardam eles grande vinculação com a ideia de dignidade humana e até mesmo 

com o direito à vida, de modo que haveria um nexo muito forte entre essas três figuras 

jurídicas.  

Sendo o nascituro um termo jurídico designativo das realidades humanas 

anteriores ao nascimento, desde o momento da concepção, se tratando ele de ser humano, 

merece ter reconhecida tal dignidade perante a ordem jurídica, bem como os direitos da 

personalidade necessários ao seu desenvolvimento vital. É ele um ser único e irrepetível, 

dotado de uma dinâmica autônoma, porém funcionalmente ligada à gestante, e de uma vida a 

qual merece a tutela constitucional da sua inviolabilidade (art. 5º, caput, da Constituição 

Federal), pois o constituinte não distinguiu a vida objeto de seu alcance entre a intra e a extra-

uterina, descabendo ao intérprete distinguir onde o legislador não estabeleceu a distinção. 

Para Capelo de Sousa44, não se pode admitir que uma disposição legal como a do 

art. 66 do Código Civil Português que dispõe que a “personalidade adquire-se no momento do 

nascimento completo e com vida” seja interpretada como óbice ao reconhecimento, em 

relação aos nascituros, da tutela geral da personalidade, prevista no art. 70 do diploma luso, 

                                                 
44 SOUSA, 2003, p. 269. 
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tampouco se podendo inferir que a menção pela lei a direitos dos concebidos reconhecíveis 

quando do nascimento com vida também tivesse o condão de afastar a incidência da cláusula 

geral de tutela da personalidade. 

De semelhante modo, pode-se afirmar em relação ao ordenamento jurídico 

brasileiro que, por estarmos diante de um ser dotado de natureza humana, de estrutura 

complexa e no processo de desenvolvimento de seu ciclo vital (que culminará não com o 

nascimento, mas com a morte, único mal irremediável), também faz jus a uma tutela de sua 

personalidade física e moral. 

A experiência dos tribunais brasileiros tem demonstrado a proteção à esfera da 

personalidade do nascituro, havendo casos de condenação de indenização por dano moral em 

relação ao nascituro, como no Recurso Especial 931.556 – RS, cuja relatora, na Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça foi a Ministra Nancy Andrighi. Em tal caso, uma foi 

obrigada a pagar a referida indenização, tanto aos filhos nascidos, como ao nascituro, em 

razão de morte do genitor ocorrida por acidente de trabalho45. 

Recentemente, foi dada ampla divulgação ao caso envolvendo um comediante 

televisivo que, durante a apresentação de seu programa, fez chiste envolvendo a mãe da 

criança e o nascituro. A gestante famosa, sentindo-se insultada e considerando que a ofensa 

foi impingida contra o seu nascituro, ingressou, por si, e como representante do concebido, 

com ação civil objetivando receber indenização por danos morais em face da injúria sofrida46. 

No curso do processo, chamado a se pronunciar, o Ministério Público opinou pela 

manutenção do nascituro no polo ativo da lide, posto que ele seria passível, sim, de ser 

                                                 
45 Colaciona-se a ementa do julgado: “RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. MORTE. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FILHO NASCITURO. FIXAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. DIES A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. JUROS 
DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE 
RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONFIGURDA A MÁ-FÉ DA PARTE E 
OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DANO. 
DESNECESSIDADE. - Impossível admitir-se a redução do valor fixado a título de compensação por danos 
morais em relação ao nascituro, em comparação com outros filhos do de cujus, já nascidos na ocasião do 
evento morte, porquanto o fundamento da compensação é a existência de um sofrimento impossível de ser 
quantificado com precisão. - Embora sejam muitos os fatores a considerar para a fixação da satisfação 
compensatória por danos morais, é principalmente com base na gravidade da lesão que o juiz fixa o valor da 
reparação. - É devida correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral fixado a partir da data 
do arbitramento. Precedentes. - Os juros moratórios, em se tratando de acidente de trabalho, estão sujeitos ao 
regime da responsabilidade extracontratual, aplicando-se, portanto, a Súmula nº 54 da Corte, contabilizando-os 
a partir da data do evento danoso. Precedentes - É possível a apresentação de provas documentais na apelação, 
desde que não fique configurada a má-fé da parte e seja observado o contraditório. Precedentes. - A sistemática 
do processo civil é regida pelo princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os 
atos que cumpram a sua finalidade essencial, sem que acarretem prejuízos aos litigantes. Recurso especial dos 
autores parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Recurso especial da ré não conhecido.” 

46 Vide notícia divulgada em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/993322-feto-de-wanessa-e-autor-de-
processo-contra-rafinha-bastos.shtml>. Acesso em: 1º/11/2011. 
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ofendido em sua honra, inobstante não ter ainda nascido47. O juiz sentenciante, ao apreciar a 

questão preliminar concernente à legitimidade ativa ad causam, considerou que o nascituro é 

titular do direito à honra e à imagem, afirmando inclusive que ele “já é pessoa para os fins 

preconizados na lei”48, qual seja, para a defesa dos seus interesses existenciais. No mérito, 

considerou que as aleivosias travestidas de humor grosseiro violaram a honra dos autores, 

condenando o humorista, réu na ação, ao pagamento de indenização por danos. 

Há quem argumente que é em razão da volatilidade dos direitos da personalidade 

(os quais, em última instância, tutelam a dignidade da condição humana) que se abrange tanto 

os instantes anteriores ao nascimento como aqueles posteriores à morte, de modo a se pensar 

em direitos da personalidade post mortem. Ora, nada obstante existir tal volatilidade, as 

situações são diversas. O alcance dos direitos da personalidade para o momento posterior ao 

passamento, por exemplo, o direito ao respeito à memória do morto e ao seu cadáver, é um 

artifício utilizado pelo direito a fim de proteger os traços do de cujus que remanescem neste 

século – tanto aqueles de ordem física (cadáver), como os de ordem moral (honra, nome). 

Protege-se, nesse último caso, não pelo que o ser é, mas pela pessoa humana que foi. Além 

disso, deve-se destacar que os direitos da personalidade têm, na prática, uma transeficácia 

post mortem vinculada à existência sucessores do finado, de modo que se inexistem 

sucessores, ninguém pode reclamar fazer cessar eventual ofensa a um daqueles direitos.  

Em relação ao nascituro a situação é diversa, tem-se um ser frágil, vivente e já 

existente, cujo desenvolvimento merece o completo respeito por parte da comunidade. É por 

isso que surge o seguinte problema: como se destinam direitos da personalidade a um ente 

sem que ele seja tido como pessoa?  

Tal indagação esbarra, de início, na ideia subjacente de pessoa. De fato, como 

discorrido em momento anterior, embora o Código Civil tenha apresentado a disciplina dos 

direitos da personalidade (fundado nos princípios de dignidade e solidariedade presentes no 

corpo da Constituição, os quais servem de esteio ao personalismo ético), ele não considerou o 

evento concepção para fins de fixação do “começo” da personalidade, mas valorizou o 

instante do nascimento com vida, aparentemente excluindo o nascituro do rol das pessoas 

naturais – inafastando-se, nesse ponto, da codificação anterior e do contexto ideológico em 

que ela foi elaborada.  

                                                 
47 Informação disponível em: < http://www.brasil247.com.br/pt/247/midiatech/36437/Rafinha-condenado-leia-

%C3%ADntegra-da-senten%C3%A7a.htm >. Acesso em: 17/01/2012. 
48 Imagens digitais da sentença disponível em: <http://www.brasil247.com.br/videos-ipad/1801rafinha.pdf>. 

Acesso em: 17/01/2012. 
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É nesse contexto que a doutrina denominada natalista interpreta o instituto da 

personalidade não como um fato, porém enquanto uma exclusiva e arbitrária atribuição do 

direito, transformando a pessoa em ser “desnaturalizado”, razão pela qual Recaséns Siches 

disse que “este problema não consiste em perguntarmos por uma realidade, mas em 

perguntarmos por uma imputação normativa”49. Tal abstração jurídica em torno do 

entendimento de pessoa, vinculando-a a uma imputação jurídica arbitrária, chega-nos mui 

fortemente, ainda compondo o relevo doutrinal e, se lida sem um fundamento axiológico pode 

fundamentar uma série de discriminações, como a que excluía os escravos da participação na 

ordem jurídica enquanto titulares de direitos. 

Essa concepção insular de pessoa humana merece câmbios, no nosso sentir. A 

personalidade jurídica, vista à luz da dignidade humana, não há de se confundir com a simples 

aptidão para ser sujeito do plexo de direitos e deveres na ordem jurídica. Tais direitos e 

deveres constituem-se, na verdade, no conteúdo da personalidade, a qual abrange, além de 

aspectos de ordem patrimonial também alguns direitos naturais50, os quais tomam a acepção 

de direitos fundamentais na ordem constitucional positivada. Como destaca Mário Bigotte 

Chorão, pelo caminho que desvincula a personalidade natural da jurídica “não é de estranhar 

que se chegue facilmente a resultados nefastos que subvertem o significado profundo, 

ontológico e ético-jurídico, da ‘summa divisio’ personae-res, ameaçando fazer do homem 

uma vítima da coisificação”51.  

Assim, com base em uma concepção realista da personalidade, fundada no 

postulado axiológico da dignidade, a personalidade assume um conteúdo profundo que 

conjuga não somente os elementos ético-jurídicos, mas também os aspectos ontológicos 

relacionados ao ente em questão. Bigotte Chorão, defensor do realismo jurídico por si 

denominado clássico52, sustenta que tal realismo personalista:  

[...]  impõe, de um modo geral, que todos os seres humanos, ao longo de toda 
a vida, sejam tratados como pessoas. Daí o corolário do mencionado 

                                                 
49 SICHES, Luis Recaséns. Tratado general de filosofia del derecho. Mexico: Porrua, 1959. p. 266. 
50 HERVADA, s.d., p. 116. 
51CHORÃO, Mário Bigotte. Aproximação ao realismo jurídico. In: ______. Pessoa Humana, Direito e Política. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 2006. p. 45. 
52 Segundo Chorão, o realismo jurídico clássico se constitui em uma concepção de direito radicada na filosofia 

aristotélica, no direito romano e no pensamento teológico-filosófico de Santo Tomás de Aquino, se 
caracterizando pela compreensão analógica do direito, a sua constituição baseada primeiramente no direito 
natural e, complementar e subordinariamente no direito positivo, a ideia de que a lei é prescrição que visa ao 
bem comum, de modo que a culminância da ordenação jurídica está na determinação e realização do justo 
concreto apoiado no saber prático jurisprudencial na senda dos ensinamentos de Ulpiano (CHORÃO, 2006, p. 
22-24).  
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reconhecimento da personalidade jurídica e, mais amplamente, da atribuição 
de um estatuto correspondente à condição e dignidade pessoal53. 

 

Tal perspectiva guarda proximidade com a aquela tida por Junqueira de Azevedo 

como uma visão fundada em uma nova ética, diversa da subjacente à concepção insular de 

pessoa – baseada no homem como mera razão e vontade e na sua autoconsciência –  a qual 

implica em uma série de problemas relacionados àqueles que não possuem autodeterminação 

ou a tenham perdido54. Em uma concepção personalista realista, a personalidade é tida como 

um predicado inerente à pessoa em seu sentido ontológico, de modo que ela, para além de 

uma mera categoria, é um direito natural, abarcando todos os indivíduos a partir da 

concepção55. 

Afirmava o Professor Torquato Castro que a personalidade jurídica é uma 

qualificação que individualiza um determinado sujeito perante a ordem jurídica a fim de 

predispô-lo à participação ou exclusão de participação em outras situações do direito56. Cuida-

se, pois, de uma qualificação variável no tempo e que, atualmente, a partir uma análise literal 

do artigo 2º, do Código Civil, se ligaria às pessoas físicas tão somente no exato instante do 

seu nascimento com vida, quando seria individualizando o sujeito como tal. No entanto, com 

o reconhecimento da titularidade dos direitos da personalidade pelo nascituro (e mesmo da 

sua dignidade), é imperioso ampliar a qualificação jurídica pessoa para fins de abrangê-lo, 

alçando-o juridicamente a uma posição de sujeito em face de um objeto jurídico, exigindo-se 

dos demais que se abstenham de uma série de comportamentos (non facere). Seria, pois, no 

dizer de Castro57, uma situação jurídica uniposicional, porém absoluta, e que tem eficácia 

universal, obrigando os demais a um dever genérico de respeito e abstenção (imposição erga 

omnes). 

Nesse sentido, tendo-se em mente que o traço caracterizador da personalidade 

jurídica não é a simples sujeição de direitos – de modo que há mais sujeitos de direitos que 

pessoas –, mas o fato de ser o indivíduo humano detentor de um conjunto de garantias que 

protejam minimamente o seu ser, como é o caso dos chamados direitos da personalidade. 

Assim, é possível assentir à afirmativa de que pessoa é o indivíduo necessariamente titular de 

                                                 
53 CHORÃO, 2006, p. 44. 
54 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização Jurídica da Dignidade Humana. In: Revista USP. São 

Paulo, n. 53, p. 90-101, mar./maio 2002. Trimestral. p. 92-93. 
55 CHORÃO, 2006, p. 434. 
56 CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 

70-71. 
57 Ibidem, p. 32. 



111 
 
um círculo de direitos da personalidade58. Essa perspectiva se lastreia no entendimento de que a 

pessoa é um valor que antecede a própria normatividade, um prius, sendo também um 

vocábulo dotado de alto valor ético-jurídico. 

A personalidade jurídica corresponde ao indivíduo porque ele, por natureza e em 

sentido ético, é pessoa59, cabendo ao ordenamento reconhecer a realidade que a ela se alude, 

sendo, pois, uma noção que relacionada com o próprio valor do humano. Caso a ordem 

jurídica esteja alheia a isso, incidirá em um exacerbado positivismo que “pode declinar por 

um caminho que lhe abra portas para dizer quem tem, ou quem não tem, personalidade, assim 

excluindo do mundo jurídico, através da despersonalização, indivíduos que não lhe sejam 

úteis. Por conseguinte, poderá atribuir dignidade a quem lhe aprouver”60. 

Daí que o realismo personalista apresentado por Bigotte Chorão aponta para o 

reconhecimento jurídico da identidade do ser humano embrionário com base na realidade 

metafísica onto-substancialista que vê o indivíduo ab ovo, a partir da concepção. 

Dizer que ao nascituro é deferida a tutela da personalidade implica em 

reconhecer-lhe juridicamente como a pessoa que é. Personalizá-lo (ou – para os que 

reconhecem que isso já teria sido realizado pelo Código Civil61 – fazer uma leitura da 

legislação brasileira no sentido de tê-lo como tal) é assumir como virtual o sujeito real que 

existe e que corresponde o ser verdadeiramente humano dotado de natureza e dignidade, para 

usar as palavras de Jussara Meirelles62.  

Assim, em sendo o nascituro considerado titular de direitos da personalidade, não 

há como negá-lo o atributo de ser pessoa. O nascituro, para além de ser sujeito de 

determinados direitos patrimoniais (cuja incorporação em sua esfera jurídica só se opera com 

o nascimento com vida) é também titular de direitos da personalidade, sobretudo o direito à 

vida e seus consectários.  

                                                 
58 PINTO, 1999, p. 191. 
59 LARENZ, 1978, p. 103. 
60 CORTIANO JUNIOR, Erouths. Direitos da personalidade: direito à vida, ao próprio corpo e ao cadáver. 

Dissertação de Mestrado, Setor de Ciencias Juridicas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1993. p. 12. 
61 Por exemplo, Elimar Szaniawski, o qual entende que, com base na série de direitos outorgados pelo Código 

Civil ao nascituro, a leitura do “sistema do direito civil brasileiro revela que os codificadores filiaram-se à 
teoria concepcionista, segundo a qual o concepturo, o embrião e o nascituro, são, desde a fecundação, um ser 
humano individualizado [...], uma pessoa e sujeito de direitos” (in: SZANIAWSKI, 2005, p. 66.). 

62 MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: 
FACHIN, Luiz Edson (coord.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998. p. 91. 
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Essa prosopopéia jurídica, que antes aparentava apenas uma simples adequação 

teórica intersistemática para fins de assegurar ao concebido os direitos patrimoniais63, hoje se 

apresenta dotada de uma importância prática, posto que em se reconhecido o nascituro como 

uma pessoa, alça-o nominalmente à mesma categoria jurídico-antropológica dos já nascidos, 

na esteira da melhor tradição jurídica romana, imputando-se-lhe todos os direitos 

fundamentais e da personalidade necessários ao seu desenvolvimento.  

Ademais, em eventuais casos de colisão entre os seus direitos da personalidade e o 

de algum nascido, o nascituro seria tratado no mesmo patamar deste, não lhe sendo 

relativizados direitos com simples argumento de que a sua natureza jurídica é diminuta por 

carência de um qualificativo. Assim, a sua dignidade enquanto pessoa humana restaria 

reconhecida não só no âmbito natural, mas também no normativo. 

Se falamos que a um ser o direito assegura direitos patrimoniais cuja aquisição 

definitiva se dá em verificado um evento futuro e incerto (o nascimento com vida), bem como 

determinados direitos da personalidade (como a vida, o respeito à honra, à sua integridade 

física, etc.64) e, nessa senda, também o direito a alimentos65, por que não considerarmos esse 

ser uma pessoa? Ou se trata de uma declaração de apego extremo ao individualismo, 

ficcionismo e legalismo subjacentes ou é uma intenção disfarçada de não querer reconhecer, à 

luz da ordem jurídica brasileira, a dignidade pessoal ontológica que esse ser possui frente às 

demais pessoas.  

Daí ser a personalização mais que uma estratégia retórico-argumentativa com vistas a 

ampliar a extensão do conceito jurídico de pessoa, é uma consideração que implica em efeitos 

jurídicos concretos em favor de um ser cuja realidade ontológica exige tal tratamento, por isso 

                                                 
63 Diz-se isso levando-se em consideração as construções doutrinais, no “céu etéreo dos juristas”, que 

procuraram apresentar justificativas sistematicamente coerentes para enquadrar o nascituro dogmaticamente 
em diversas categorias jurídicas a fim de justificar os “direitos postos a salvo desde a concepção” – direitos 
particularmente pensados como os de natureza patrimonial (de sucessão), muito embora também haja direitos 
de natureza existencial que devem ser resguardados. 

64 Vide, a respeito de alguns tipos de direitos da personalidade do nascituro, o enunciado nº I, aprovado na I 
Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal: “Art. 2º: A proteção que o Código defere 
ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e 
sepultura”.  

65 Destaque-se, em relação aos alimentos, a Lei nº 11.804/2008 que disciplina o direito a alimentos gravídicos, os 
quais, segundo dicção do art. 2º do referido texto legal, se constituem em “valores suficientes para cobrir as 
despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as 
referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, 
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além 
de outras que o juiz considere pertinentes” BRASIL. Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008. Disciplina o 
direito a alimentos gravídicos e a forma como ele será exercido e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11804.htm>. Acesso em: 10/10/2011. Como se 
percebe, os alimentos gravídicos são deferidos em favor do nascituro, em última instância, para a tutela da sua 
vida. 
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o romanista Pierangelo Catalano escreveu que: “o reforço do uso do termo pessoa para defesa 

dos nascituros é hoje uma tarefa comum dos romanistas e civilistas”66. Assim, a menção do 

nascituro como pessoa67, para além de um mero sujeito de direitos, é um esforço que 

concretiza a proposta de se encarar aquela “em toda a sua dimensão ontológica e não como 

simples e abstrato pólo de relação jurídica”68. 

 

 

5.3.2 O reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro no Pacto de San José da 

Costa Rica  

 

 

O nascituro goza de explícita proteção constitucional em alguns países latino-

americanos como a República Dominicana69 (2010), Equador (2008) 70, Guatemala (1985)71, 

Paraguai (1992)72 e Peru (1993)73. No Brasil, embora não conste essa explícita proteção, a 

                                                 
66 CATALANO, Pierangelo. Osservazioni sulla “persona” dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano 

a Teixeira de Freitas). In: ______. Diritto e persona. Torino: Giappichelli, 1990. p. 196. 
67 Deve-se destacar que nele o nascituro, malgrado a disposição do artigo 2º é, denominado “pessoa”, no Código 

Civil, especificamente em seu artigo 1.798, o qual dispõe que: “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou 
já concebidas no momento da abertura da sucessão.”67.  

68 LÔBO, 2010, p. 142. 
69 “Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No 

podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.” (REPÚBLICA 
DOMINICANA. Constituición. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom_const.pdf . 
Acesso em: 18/04/2011). 

70 “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 
la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 
manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas.” (EQUADOR. Constituición. Disponível em: 
<http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em: 19/05/2011). 

71 “ARTICULO 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así 
como la integridad y la seguridad de la persona.” (GUATEMALA. Constituición. Disponível em: 
<http://www.tse.org.gt/descargas/Constitucion_Politica_de_la_Republica_de_Guatemala.pdf>. Acesso em: 
19/05/2011). 

72 “ARTICULO 4 - DEL DERECHO A LA VIDA - El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se 
garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será 
protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley 
reglamentará la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos.” 
(PARAGUAY. Constituición. Disponível em: <http://pdba.georgetown.edu/constitutions/ 
paraguay/para1992.html>. Acesso em: 19/05/2011).  

73 “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 1.  A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física 
y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.” (grifo 
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tutela do direito à vida contida no caput do artigo 5º do texto constitucional é aplicável à 

situação do nascituro, posto que se trata de um ser dotado de vida e não excluído 

explicitamente da tutela constitucional.  

Ademais, embora a exegese literal do artigo 2º do Código Civil não autorize 

atribuir-se uma personalidade jurídica “plena” ao nascituro (que alcance também os direitos 

patrimoniais – que ingressam, em definitivo, na sua esfera jurídica somente quando do 

nascimento com vida), nota-se que é exatamente por ser ele uma pessoa humana, digna de 

proteção constitucional, que se resguardam-lhe uma série de direitos, como o direito à saúde, 

à integridade física, o direito a alimentos, todos eles necessários ao seu desenvolvimento 

enquanto ser, portanto, direitos da personalidade, correlatos ao direito à vida. 

Ainda considerando o sistema internacional de proteção aos direitos humanos, 

tem-se que o amparo ao direito à vida foi tratado também na Convenção Sobre os Direitos da 

Criança74, realizada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, 

ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. 

Ao lado do direito à vida, é necessário considerar a personalidade jurídica em si 

como um direito, posto que é ela a porta de entrada dos sujeitos no mundo jurídico. Isto é, 

aquele que não é juridicamente pessoa (humano sujeito de direitos) não goza da larga 

proteção oferecida pelo direito. É nesse sentido que o artigo 6º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos estabelece que “todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecido como pessoa perante a lei”75 76. Admite-se, com isso, que a pessoa é o sujeito e 

fim da ordem social estabelecida, merecendo todos os seres humanos, por isso mesmo, a 

proteção estatal, independentemente de raça, cor, religião e mesmo lugar em que se encontre, 

seja no útero, seja fora dele. 

Em 22 de novembro de 1969 foi subscrita por vários Estados americanos a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada Pacto de San José da Costa 

Rica. Essa Convenção é um importante mecanismo internacional na luta pelo reconhecimento 

                                                                                                                                                         
nosso) (PERU. Constituición Política del Perú. Disponível em: <http://www.tc.gob.pe/ 
legconperu/constitucion.html>. Acesso em: 19/05/2011). 

74 Em tal Convenção consigna-se que “toda criança tem o direito inerente à vida” (artigo 6, 1) e que os direitos 
ao nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, o de conhecer seus pais e por eles ser cuidada, são 
direitos atribuíveis estes a partir do momento em que ela nasce (artigo 7, 1). (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS. Convenção Sobre os Direitos da Criança. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/ 
dai/crianca.htm>. Acesso em: 10/06/2011). 

75Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível 
em: < http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf>. Acesso em: 10/06/2011).  

76 O texto em inglês é, contudo, mais expressivo: “everyone has the right to recognition everywhere as a person 
before the law” (“todo ser humano tem o direito a ser reconhecido em toda a parte como pessoa perante o 
direito”). cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. The Universal Declaration of Human Rights. 
Disponível em<http://www.un.org/en/documents/udhr/>. Acesso em: 16/06/2011. 
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e tutela dos direitos humanos na América e foi elaborada como uma forma de reafirmação do 

propósito de consolidar uma sociedade continental fundada no regime na liberdade pessoal, na 

justiça social à luz do respeito aos direitos humanos essenciais, bem como enquanto um 

instrumento de reconhecimento, no âmbito latino-americano, de que os direitos essenciais das 

pessoas humanas se fundam nos atributos delas mesmas, independentemente do Estado de 

onde elas sejam. 

A citada convenção foi aprovada no Congresso Nacional em 26 de maio de 1992 

através do Decreto Legislativo nº 27 e ratificada em 25 de setembro de 1992, quando o 

Governo Brasileiro depositou a sua carta de adesão. Em 6 de novembro de 1992, o Pacto de 

San José da Costa Rica teve a sua inteira observância determinada pelo Poder Executivo, 

através do Decreto 678/1992, passando, em definitivo, a integrar o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O artigo 1º, n. 2, do Pacto dispõe que, para seus efeitos, “pessoa é todo ser 

humano”. Cuida-se de uma cláusula geral personalista inclusiva, que alberga os indivíduos, 

para fins de proteção dos direitos humanos, inclusive desde o primeiro instante da sua 

existência. De fato, estampa-se no n. 1 do artigo 4º que: “Toda pessoa tem o direito de que se 

respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 

concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”77.  

Ressalte-se que a acepção em que é tomada a palavra pessoa, para o Pacto, é 

aquela estritamente jurídica, tanto é que no artigo 3º há norma expressa que consagra o direito 

à própria personalidade jurídica: “Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua 

personalidade jurídica.”.  Na verdade, essa cláusula de proteção jurídica dos seres humanos é 

praticamente cópia do que está disposto no artigo 6 da Declaração Universal dos Derechos 

Humanos. 

Sendo o nascituro é o ser humano concebido, porém, ainda não nascido, é de se 

notar que de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos a ele deve ser 

conferido o status de pessoa, reconhecendo-lhe a personalidade jurídica. Bem recorda Luiz 

Lodi da Cruz que: 

alguém poderia argumentar que a afirmação ‘pessoa é todo ser humano’ só 
vale ‘para os efeitos desta Convenção’ (art. 1º, n.2). E é verdade. Um dos 

                                                 
77 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos: 

Pacto de San José. San Jose, 22 nov. 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf>. Acesso em: 11/06/2011. 
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efeitos, porém, primordiais da Convenção é a obrigatoriedade de os Estados-
partes reconhecerem a personalidade jurídica de toda pessoa.78 

 
O Pacto de San José da Costa Rica ao consagrar a personalidade jurídica do 

nascituro estaria em confronto com a legislação brasileira? De fato, a doutrina civil 

majoritária, baseada numa leitura isolada do art. 2º do Código Civil, trata de considerar os 

nascituros como entes desprovidos de personalidade jurídica. Todavia, ao assim se 

posicionarem, os doutrinadores olvidam o lugar hierárquico da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro, o seu caráter ius cogens, bem a 

gravidade dos direitos ali previstos.  

Segundo Francisco Cavalcanti79, colhendo as lições de Marques Guedes, em 

relação ao lugar hierárquico das normas de Direito Internacional Público Convencional no 

âmbito do direito interno, alguns posicionamentos podem ser tomados, como os extremos da 

a) infralegalidade (as normas de Direito Internacional Público estariam no mais raso da escala 

normativa, abaixo das leis ordinárias) e, b) da supraconstitucionalidade (aquelas normas 

estariam acima da Constituição), bem como o da c) paridade entre as normas de Direito 

Internacional Público e o direito interno, ingressando aquelas como leis ordinárias, sendo os 

eventuais conflitos resolvidos pelos mesmos métodos adotados para as normas internas e d) o 

da supralegalidade, que conferiria às normas de direito internacional um status acima das leis 

ordinárias, porém hierarquicamente abaixo das normas constitucionais. 

Frederico Koehler80, em estudo sobre a hierarquia dos tratados internacionais no 

ordenamento jurídico interno brasileiro, recorda que até o ano de 1977 o Supremo Tribunal 

Federal soia conferir primazia ao tratado internacional em ocorrendo conflito com norma 

infraconstitucional. No entanto, a partir do Recurso Especial nº 80.004-SE, a corte 

constitucional brasileira passou a adotar o sistema paritário, considerando que os tratados e 

convenções internacionais têm status de lei ordinária.   

Essa orientação perdurou durante alguns anos. Todavia, surgiu, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação aos tratados internacionais que versem 

sobre direitos humanos, tendências pelo reconhecimento do seu caráter supralegal. Essa tese, 

                                                 
78 CRUZ, Luiz Carlos Lodi. Aborto na rede hospitalar pública: o Estado financiando o crime. Anápolis: 

Múltipla, 2007. p.37 
79 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz. Os tratados frente ao direito nacional – considerações. In: Revista 

Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife. v. LXXVI. 1993-1995; Recife. p. 308. 
80KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Hierarquia dos tratados internacionais em face do 

ordenamento jurídico interno: um estudo sobre a jurisprudência do STF. Disponível em: < 
http://www.enm.org.br/docs/biblioteca/Hierarquia%20dos%20Tratados%20Internacionais%20e%20a%20juris
prud%C3%AAncia%20do%20STF%20-%20Frederico%20Koehler.doc>. Acesso em 10.08.2011. 



117 
 
encampada pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recursos Extraordinários nºs 

349703 e 466343, em dezembro de 2008, foi acompanhada, nas hipóteses, pelos Ministros 

Menezes Direito, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Por sua vez, o 

Ministro Celso de Mello sustentou a tese de que os tratados internacionais sobre direitos 

humanos ratificados antes da Emenda Constitucional nº 45 possuem status constitucional, 

sendo reservada a paridade com a legislação ordinária aos tratados que versem sobre matérias 

outras. Esse entendimento foi acompanhado pelos Ministros Cezar Peluso, Eros Grau e Ellen 

Gracie. 

 Vencedora que foi a tese do status normativo supralegal dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos, restou assentado que a legislação infraconstitucional 

que com ele venha a colidir, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão ao tratado, não há 

de ser aplicada. Desse modo, o Supremo Tribunal Federal considerou que os artigos 1.287, do 

Código Civil de 1916, assim como o art. 652 do vigente Código, por conterem normas que 

permitem a prisão civil do depositário infiel, encontrar-se-iam em total antinomia com o que é 

disposto tanto no Pacto de San José, como no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, os quais vedam tal prisão. 

Nesse recurso, afirmou-se, ainda, que o posicionamento adotado a partir do 

Recurso Extraordinário nº 80.004-SE (sistema paritário) não mais haveria de se justificar, em 

face do §2º, do art. 5º, da Constituição da República, que contém norma aberta possibilitadora 

do ingresso de novos direitos e garantias através de tratados sobre direitos humanos, como é o 

caso do Pacto de San José, que discorre sobre matéria de direitos humanos, o que lhe confere 

um caráter especial frente a outros que versem sobre matérias diversas. Assim, a Emenda 

Constitucional nº 45, que adicionou o §5º ao art. 5º da Constituição da República:  

acena para a insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados e 
convenções internacionais já ratificados pelo Brasil, a qual tem sido 
preconizada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o 
remoto julgamento do RE nº 80.004/SE81. 

 

O Ministro Gilmar Mendes, ao proferir o seu voto no julgamento do citado 

Recurso Extraordinário ainda afirmou que, ao que tudo indica, “a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas, tem de ser revisitada criticamente”82. Essa revisão 

crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal implica, sem sombra de dúvidas, na 

                                                 
81 In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 349.703. Banco Itaú S/A. Relator originário: Carlos Britto. 

Relator para o acórdão: Gilmar Mendes. 03.12.2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador .jsp?docTP=AC&docID=595406&pgI=1&pgF=100000>. 
Acesso em 10.05.2011. 

82 Ibidem. 
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reapreciação da aplicação da legislação infraconstitucional brasileira levando em consideração 

os direitos humanos tanto protegidos na Constituição, como aqueles outros presentes em 

instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Tal ocorre com o Código Civil 

(cujo art. 652 já foi declarado inaplicável pelo Supremo), que, em uma interpretação natalista, 

negaria ao nascituro a personalidade jurídica, ao arrepio do expressamente assegurado pela 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

De fato, quando o Pacto de San José afirma em seu art. 3º que “toda pessoa tem 

direito de reconhecimento de sua personalidade”, refere-se ele a pessoa não como algo 

abstrato, mas a partir da sua natureza ontológica, de modo que o reconhecimento jurídico, a 

imputação conferida pelo direito há de ser empreendida em relação a todos os indivíduos 

humanos, tomando-se a personalidade (rectius, a pessoa) como um prius do ordenamento 

jurídico. 

 Nesse sentido, discordamos da crítica de Marcos Bernardes de Mello à 

interpretação extensiva dos que pretendem ver nesse artigo, lido com o art. 4º da mesma 

Declaração, uma cláusula de consideração da personalidade jurídica do nascituro. O mui 

respeitado doutrinador alagoano, embora reconheça o direito à vida do nascituro desde a 

concepção, afirma que “o reconhecimento da personalidade é direito que se garante a quem já 

seja pessoa, como resulta claro do art. 3º”83. Ora, se a imputação reconhecedora promovida 

pelo direito se dá em relação a quem já seja pessoa, essa pessoa é um ente assim considerado 

ontologicamente, uma realidade que antecede à própria afetação jurídica. Seria tautológico 

dizer que o direito reconhece como pessoa quem já o é juridicamente. Por óbvio, essa 

imputação se dá em relação a determinados seres cuja existência é certa, no caso, também ao 

nascituro. 

É por isso que se a interpretação dada ao artigo 2º do Código Civil tiver o condão 

de excluir o nascituro da categoria de pessoa, esta será em todo incompatível com o 

disciplinado no Pacto de San José, o que conduziria, necessariamente, ao reconhecimento da 

inaplicabilidade desse artigo em face do conflito com o disposto na Convenção. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
83 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: Plano da Eficácia 1ª Parte. 2. ed. rev. São Paulo: 

Saraiva, 2004. p. 148. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Após considerações desenvolvidas na pesquisa, o exposto conduz às seguintes conclusões de 

maior relevo, a par de outras já elencadas ao longo do texto: 

 

1. O conceito de nascituro é uma expressão eidética juridicamente relevante que exprime a 

realidade do ser humano concebido, dotado de direitos e cujo nascimento se espera. Pelo fato 

de a característica jurídica nascituro ser conservada desde o instante conceptivo até o parto, 

tem-se que a concepção guarda igualmente uma especial importância, pois é indicativa, em 

lei, do fato jurídico que habilita o indivíduo a ter direitos, tentando-se fazer coincidir a vida 

jurídica com a vida física. 

 

2. Sem embargo da relevância do termo concepção, grande parte da doutrina jurídica não 

apresentou uma definição precisa para ele, o que evidencia a problemática semântica que o 

ronda e dá espaço para situação de insegurança jurídica de algumas realidades humanas em 

relação às quais não se sabe se já foram concebidas. Para afastar tal incerteza, deve-se adotar 

o benefício da dúvida, denominando como nascituro todas as realidades humanas existentes 

desde a fecundação do óvulo (momento mais remoto dentre as muitas opções apresentadas), 

evitando trazer para o direito problemáticas metajurídicas ainda insolvidas: in dubio, 

nasciturus est. 

 
3. Considerando o caráter concreto das instituições romanas, tem-se que a ideia de pessoa em 

Roma (persona) correspondia ao seres humanos em geral, não guardando semelhança com o 

conteúdo das modernas definições categóricas abstratas mediadoras da noção de sujeito de 

direitos – quais sejam: capacidade e personalidade. Portanto, o nascituro foi tratado no direito 

romano como persona, ser humano (homo), pertencente à realidade humana (in rebus 

humanis). 

 

4. Não se sustenta o argumento comum entre alguns civilistas e até mesmo entre estudiosos 

do direito romano no sentido de que a moderna negação da personalidade jurídica do 

nascituro se lastreia na tradição romana. A invocação comum dos excertos D. 25,4,1,1 e 

D.35,2,9,1 para fundamentar a alegação de que o nasciturus era mera porção de vísceras da 

mulher é um expediente indicativo da imprecisão analítica ocorrida por dois motivos 
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principais: primeiro, a busca pouco detida no contexto em que se inserem os fragmentos 

escolhidos e, segundo, a desatenção ao verdadeiro sentido das instituições romanas, 

reveladoras de situações concretas, confundindo-as com categorias abstratas modernamente 

empregadas.  

 

5. O nascituro foi digno de tutela civil e penal no direito romano, não somente quanto aos 

seus interesses patrimoniais, mas também no que toca a direitos garantidores do seu 

desenvolvimento e nascimento com vida. Nesse sentido, a máxima nasciturus pro iam nato 

habetur si de eius commodo agitur é uma expressão de uma série de disposições protetivas 

relacionadas ao conceptus sed nondum natus previstas no direito romano. Em relação a tal 

brocardo surgiram duas vertentes interpretativas: uma de inspiração justianeia, mais concreta, 

que reconhece a paridade entre o nascido e o concebido, por sua própria natureza, e outra, de 

origem germano-pandectista, mais afeita a conceituações abstratas, que sustenta tratar-se a 

máxima de uma regra expressiva de ficcionismo. 

 

6. A centralidade de pessoa para o direito fez com que ele produzisse um sentido próprio para 

tal conceito. Utilizando-se do aporte filosófico que se afastava do apego à substancialidade do 

homem, pessoa ingressou no direito como um termo designativo de um ser autônomo, capaz 

de atuar em razão de sua liberdade e hábil à incorporação de bens patrimoniais na sua esfera 

jurídica, sendo tal entender enaltecido pela Escola Histórica, e influenciando também os 

pandectistas e a codificação alemã. 

 

7. A ideia abstrata de pessoa contribuiu para que Savigny considerasse que o nascituro não 

seria sujeito de direitos e tampouco dotado de personalidade, posto que não seria partícipe na 

dinâmica de circulação de bens jurídicos, não podendo adquirir créditos, nem contrair dívidas. 

Por influência desse pensamento e também em razão da indefinição a respeito da vida que se 

encontrava no seio materno, o Código Civil Alemão, apegado ao ideal de certeza e segurança 

jurídicas, previu que o nascimento com vida seria o marco inicial de atribuição da 

personalidade aos seres humanos, o que influenciou a elaboração de muitos outros códigos, 

como o brasileiro. 

 

8. No Brasil, a proposta de personalização universal de Teixeira de Freitas, que via no 

nascituro uma “pessoa por nascer” não foi a tese predominante quando da elaboração do 

Código Civil. Embora constasse no Projeto Primitivo de Clóvis Beviláqua que o início da 
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personalidade jurídica remontaria ao instante da concepção, durante o seu processo de 

discussão cedeu-se às influências germânicas e à tendência esboçada no Projeto de Coelho 

Rodrigues, sendo o nascituro excluído do raio de alcance da categoria pessoa física. 

 

9. O constitucionalismo moderno, frente à crise do modelo de segurança jurídica por 

codificação, ao se inclinar pelo reconhecimento – na ordem jurídica – do valor da dignidade e 

da pessoa como um fim, fornece subsídios concretos para a superação de um modelo de 

personalidade tida como mera imputação, com vistas à consideração daquela enquanto um 

prius, uma realidade que antecede o jurídico, mesmo na esfera civil. 

 

10. O princípio da dignidade humana, encartado na Constituição de 1988 como fundamento 

republicano, serve como indicativo de um personalismo ético que se reflete no direito privado. 

Esse personalismo exige uma visão de pessoa mais voltada à sua realidade concreta, à sua 

dimensão ontológica, do que como um mero polo abstrato da relação jurídica.  

 

11. A personalidade jurídica, ao assumir um conteúdo profundo que conjuga não somente 

elementos ético-jurídicos, mas também aspectos ontológicos relacionados ao ente em questão, 

se constitui também em um direito de todo o indivíduo, sendo, além de uma senha de ingresso 

na ordem jurídica a fim de predispor os sujeitos à participação nas situações do direito, uma 

expressão do fato de o indivíduo humano deter um conjunto de garantias que visam a proteger 

minimamente o seu ser, como os direitos da personalidade. 

 

12. A adoção da ideia de que a personalidade humana se “adquire” quando do nascimento 

com vida, ao ser insuflado na criança o pneuma jurisdicizante, remonta a um período “pré-

ecográfico” quando havia ignorância a respeito da vida pré-natal e o “dar à luz” era um 

instante de descoberta. Hoje, contudo, diante do avanço da tutela da dignidade humana, das 

descobertas científicas relacionadas à engenharia genética e reprodutiva, bem como dos 

progressos no estudo da vida intrauterina, exsurge a imperiosa necessidade de ser ressaltado o 

valor de pessoa do nascituro. 

 

13. A tutela dos direitos da personalidade no Código Civil de 2002 aponta para a proposopeia 

do nascituro ao se coadunar com a intenção e a necessidade de serem-lhe assegurados direitos 

de natureza existencial, como os da personalidade – haja vista que os patrimoniais só 

ingressam na sua esfera jurídica quando do evento nascimento com vida –, na senda da 



122 
 
experiência jurídica de antanho, principalmente da tradição romana, considerando o fato de já 

pertencer ele à realidade humana. 

 

14. A exegese literal do artigo 2º do Código Civil que vê nele uma cláusula excludente da 

personalidade jurídica do nascituro é algo incompatível com o disposto na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, norma dotada de caráter supralegal, a qual reconhece o 

direito de todo o ser humano, desde a sua concepção, de ter reconhecida a sua personalidade 

perante o ordenamento jurídico pátrio. Assim, o nascituro não pode ser excluído da categoria 

de pessoa com argumento no artigo 2º do Código Civil sob pena de reconhecer-se a 

inaplicabilidade da legislação infraconstitucional em razão do seu conflito com o Pacto de San 

José.
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