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RESUMO 

O tema - Naseituro -, isto é, o estudo daquele que já foi concebido 
dentro ou fora do útero materno e desde que já implantado pela nidação, nos 
reporta à origem da vida e seu desenvolvimento e o início da personalidade, 
por conseqltência, esta, a personalidade civil e, seus atributos tomar80 
relevância nesta dissertação, e, ainda que, de passagem, corremos os olhos 
pela legislação alienigena comparada e à antiga relativa ao nascituro, 
fumando-nos e dando ênfase aos direitos fundamentais, para falar sobre sua 
incapacidade civil e processual absoluta em figurar de 'per si" como parte no 
processo, procurando, por outro lado, demonstrar sua legitimidade processual 
para determinadas demandas desde que representado, podendo assim, figurar 
no processo, em eleição a vencida corrente concepcionista, uma vez que a 
vida principia-se da concepção, instituto tronco dos direitos fundamentais, em 
que pese sua personalidade civil somente iniciar-se com o nascimento com 
vida. A relevância da matéria se prende à divergência de entendimento do 
tema em nossos tribunais no que tange ao início da personalidade civil, 
exclusiva do ser humano já nascido e não apenas concebido. Predomina, 
contudo, o entendimento de que a personalidade civil se inicia apenas com O 

nascimento com vida, nos temos do art 2' (primeira parte) do Código Civil 
~ 6 t h .  A dissertação procura apresentar as principais correntes sobre o tema, 
sendo vencida a corrente concepcionista que sustenta que o nascituro possui 
incapacidade civil absoluta e não uma mera expectativa, sua personalidade se 
inicia da concepçâo e não do nacimento com vida e, por conseq~ência, 
possui direitos efetivos quando concebido, tal qual um ser humano já nascido 
civilmente, pois pode titularizar estes direitos, e assim ser representado em 
feitos judiciais antes do nascimento, e lhe confere direitos efetivamente, 

independente de seu nascimento com vida, tudo fiente aos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal que, em síntese, tutela o 
direito a vida, direito fundamental supremo, bem como na legislação 
tratadista, não obstante a dicção do atual artigo 2' do Código Civil, já 
sacramentada em nossos tribunais de que a personalidade civil começa com o 
nascimento com vida e o concepto tem apenas resguardado seus direitos 
condicionando-o ao nascimento com vida. 



ABSTRACT 

The theme - nascent rights -, that is, the study of that that was already 
become pregnant inside or out of the maternal uterus and since already 
hplanted by the nidition, in the reporta to the origin of the life and your 
development and the begllining of the personality, for consequence, this, the 
civil personality and, your atjributes will take relevance in this dissertation, 
md, although, of passage, we look for the compared foreigner legislation and 
to the old relative to the nascent, us and giving emphasis to the fundamental 
rights, to talk about your civil and procedural incapacity absolute in 
representing of "per itselfl as part in the process, seeking, on the other hand, 
to demonstrate your procedural legitimacy for certain demands since 
represented, being able to like this, to represent in the process, in election the 
due cunent concepcionist, once life is begun of the conception, institute log of 
the fundamental rights, in that only weighs your civil personality to begin 
with the birth with life. The relevante of the matter is arrested to the 
divergence of understanding of the theme in our tribunals in what it plays to 
the beginning of the civil personality, exclusive of the human being already 
bom and not just become pregnant. However, the understanding that the civil 

personality just begins with the birth with life prevails, in the terms of the art 
2" (first pari) of our Civil Cede. The dissertation hies to present the average 
prúicipal on the theme, the conceptionist current that sustains that the 
begotten possesses absolute civil incapacity being expired and not a mere 
expectation, your personality begins of the conception and not of the birth 
with life and, for consequence, it possesses effective rights when become 
pregnant, just as a hurnan being already civily bom, because it can to 
consacrate these rights, and like this to be represented in done judicial before 
the birth, and it checks hirn indeed rights, independent of your buth with life, 
everything fi-ont to the fundamental rights foreseen in the Federal Constitution 
that, in synthesis, it tutors the right the life, supreme fbndamental right, as 
well as in the treaty legislation, in spite of the diction of the current article 2"' 
of the Civil Code, already consacrated in our tribunals that the civil 
personality begins with the birth with life and the embriyo it has just been 
protecting your rights conditioning to the birth with life. 
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De mim kis  ouvir tada verdade, ouvir-me-eis falar naturalmente, com as 

primeiras palavras que o c o m ,  pois nesta idade n5lo seria justo perante 

Juizes modelar fnises como um rapaz. L 

O prólogo de qualquer obra deve apontar os princípios e a relevância do 

trabalho a ser proposto e enseja sempre a complacência do examinador, 

estudioso das coisas do direito e severo julgador, nao olvida qw o direito, 

como ciência argurnentativa e nso demonstrativa ou empirica e está sempre 

sujeito hs criticas de sua dodna ,  das mais veementes As descompromissadas. 

O tema - Nawituro -, isto 6, aquele que hh de nascer, ou o que esta por 

nascer jh desperta interesse a contar de sua etimologia, uma vez que leva o 

interprete a enxergar no instituto seu aspecto jurídico, filosófico e ate 

religioso. O Código Civil phtno tids em seu artigo segundo uma aparente 

contradição, como será demonstrado, de que "a personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepç80, os 

direi tos do nascituro", dividindo tds correntes uma chamada natalista, uma 

segunda intitulada natalista condicional ao nascimento com vida, e uma 

terceira concepcionista. 

A legislaçao alienígena comparada e a antiga deste instituto merecem 

veloz mençgo, como será apontado, tudo para valorizar a terceira e 

minoriiaria corrente chamada concepcionista vencida no direito brasileiro 



Miemo, mas que se procura enalíecer e jogar luzes ao seu virtuoso e nobre 

entendimento de que a personalidade civil começa da concepç?10. 

Aqui labora-se como, "defensor civltutis", sempre argumentando "de 

lege ferendu" no que tange a corrente concepcionista, tendo em vista a 

disposiç80 civil quase centenkia que prestigia a corrente natalista 

condicionada, contudo , nos alicerçamos na esteira do pensamento positivo 

natural' a que o famoso professor de Viena e ColBnia, Hans Kelsen, menciona 

em sua obra a Justiça e o Direito Natural para defender a corrente 

concepcionista: 

É sobretudo do ponto de visia da doutrina do d k i t o  nshin$ por foqa da 

qual o direito positivo apenas 6 valido quando corresponda ao direito 

natural çonstitutivo de um valor de justiça absoluto, que se opera um 

juizo de ~ m i a ç b  do direito positivo como justo ou injusto. Se 

pressupomos: um tai direito natural, então uma norma de direito positivo 

que o contradiga não pode ser considerada válida. Somente podem valer 

as normas & direito positivo confom>e ao direito natural: 

2 O Tn'buno da Plebe no Direito Romano que se debatia contra as inlquas determinaç6es estatais. 
"Todo o poder vem do Ser superior. Essa doutrina iniegr8 norma fundamnital de um ordcmmento jurídico 

afirmando que o dever da M ê n c i a  sa poder constituinte M r s  do fato de que tal poder (como todo poder 
soberano) deriva do Ser Superior, isto é, foi autorizado por ELE a formular normas jurídicas vhlidas. O que 
significa que na pirâmide do d- t preciso acmccr um grau s~perior a0 repmmtada pelo poder 
normativo dos -80s constitucionais. Esse grau superior C o poder normativo divino. O kgislador ordhíih 
é delegado do legislador constituinte; o legislador constituinte é delegado do Ser Superior. A nonna 
fiindamentai, nesse caso, t aquela que fâz DELE a autolidede capaz de fixar normas obrigatirrias para todos 
os homens e ao mesmo tempo manda que todos os homens obedeçam Bs ordens deste SER". Norberto 
Bobbio, Teoria do ordenarnento jurídico, 10" Ed. UNB 1982 p. 64. 

Hsns Keisen. A jastiqa e o direito natural. Cal+ Studiurn -temas filosbficos, jurídicos c sociais. T ed., 
Coimbra: Arménia Amado - Editar, Sacessor, 1979. 



A ORIGEM DO HOMEM 

E disse o Ser Superior: 

Façamos o homem B nossa scmelhanqq tenha ele o domínio sobre os 

peixes do mar, sobre as aves dos cbus, sobre os animais dm$sticos, sobre 

toda a terra e sobre todos os dpteis que rastejam pobrs a tem.5 

O homem surge como símbolo maior da criaçgo do Ser Superior. A 

principio pó da terra, e que somente com o sopro divino em suas narinas o 

homem toma vida passando a ser alma vivente6. As escrituras antigas nos 

ensinam que o homem surge h imagem e semelhança de seu criador e por 

conseqiiência é um ser racional7 em substhcia? 

O elo perdido da evoluçgo das espkies entre o homem e sua eswie  

mais próxima - os simios - encontra-se ainda encoberto e a procura de 

resposta válida pela ciência. 

Onde o conhecimento do homem ainda não tocou prevalece a ordem 

natural que, com engenho e arte q i t e t o u  a escala da vida estabelecendo ao 

Gênesis 1 :26. 
G6mis 27. 

7 R Limongi França, instituS@es de direito cMi, p. 50: "Filosofícamcnte, sem qne nos seja ncccsshb o 
apoio de uma corrente respeitabilissima do pensamento humano (aristotélico -tomista) o nascituro é pessoa 
porque j& traz em si o genne & todas as camierísticas do ser racional. A sua mtattttidade não 6 
essencialmente diversa da dos r&m-nasci&s, que nada sabem da vi& e também não s& capazes de se 
conduzir. O embrião está para a criança como a criança esta para o adulto. Pertencem aos vários estágios do 
desenvolvimmto de um mesmo e única ser o homem, a p". 

O homem é pessoa na clássica definiçb do fiMsotò e teitlogo romano Anícío Mhlio Scvcrino Bdcio 
(475-480 autor dentre ouiras de sua obra mtlxima De consoIaItone pbtlosopbie onde discursa sobre a 
Mibilidade das coisas do universo, a fclicidade e a fomma) e leciona o filósofo - personu est rutionu/is 
individua substância - o homem C Substância indivídua de natureza racional. Cf. excelente artigo de Walter 
de Moraes, in RT 590/18. 



homem uma constante corrida a procura de suas origens e de seu destino sob a 

certeza única de que a fé9 ainda é o caminho mais seguro para diminuir as 

distâncias entre a lógica humana e a divina e as descobertas e conquistas do 

sobrenatural calcadas na fé1' ao Criador, pontos de partida que não se 

entrechocam mas que se harmonizam e se complementam na simbiose da 

criaçilo, pelo amor e zelo ao justo e perfeito - a virtude" - que aparece no 

primeiro plano da criação das ideias das coisas humanas e dela nso se olvida 

o direito - valor, mesmo porque compõe o cimento moral12 que mais tarde, vai 

dar vida à convivência ética13 e social entre os homens civilizados e cônscios 

da evolução transeunte da humanidade. 

Descabe, no presente trabalho, estabelecer teorias a respeito da criaçao 

humana primeira do ponto de vista biológico. Esta dissertaçáo procura 

destacar a vencida teoria concepcionista que mais adiante será melhor 

estudada, pordm, apoiando-se na valorizaçilo do ser hurna1-10'~ e demonstrar 

9 Blaise Pascal 1623-1662: "A fé é diferente da prova: uma é humana, a outra um dom do Ser Superior. 
Justw ex Fide Vivir (o justo vive da fd), desta fd que o prbprio S ~ @ M  p& no Wb, cuja p v a  t 
amiúde o instrwnento, jjde.~ et audjtu (a fé vem de haver ouvido) mas esta fé está no coração e faz que se 
diga credo (acredito) e n%o scio (sei)". Pensamentos e oplisculos Ed. Pensamento, n. 248, p. 449. 
10 Epfstolas aos Romanos 3:28. 
11 Do latim Vims, a disposiçao para fàzcr o bem. 
L2 Na moral tomista (Tomás de Aquino - 1225-1274) o objetivo de urna vida mmhnente correta objetiva em 
primeiro lugar a perfeição de condutas. 
13 José Renato Nalini, Etica geral e profissional, São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 30: "Ética é a ciência do 
comportamento moral dos homens em sociedade. É ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e método 
próprio. O objcto da ética 4 a moral. A moral C um dos aspectos do comportamento humano. A cxpress&o 
deriva da palavra romana mores, com o sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hhbito 
reiterado de sua prática. Com exatidão maior, o objeto da ética t a moralidade positiva ou seja, "o conjunto 
de regras de comportamento e formas de vicia atravçs das quais tende o homem a realizar o valor do km". 
14 Cf. Olfvio Cescs, Aborto - a guerra ao8 inocentes. Porto Alegre: Ed. Miriam, 1996, p. 4 1.  



que o início da vida biológica que 6 da concepção" também coincide com o 

inicio pleno da vida jurídica? 

Aos cultores do direito moderno cumpre estabelecer os direitos que 

incidem sobre o homem e em especial a contar de sua concepção, este como 

partícula integrante do cosmo e que determina ainda que de forma transit6riaI7 

a rãzão de ser e existir vida na terra. 

É de consenso comum, entre os juristas e embriologistas que a vida se 

inicia com a nidaçao, isto 6,  após a fusilo do esperma e o óvulo com 

mnseqllente fecundaçgo e implantação. O óvulo fecundado agora ovo ou 

zigoto se flxa no útero matemo propiciando ambiente para o desenvolvimento 

do ser humano, aí recebendo os nutrientes que necessita para viver. 

Tirar sua vida nesta hora 6 matar um ser humano'' em processo de 

evolução. 

A partir da concepção natural ou "h vitro", bem como da clonagem,l9 

mas desde que fixado o óvulo no útero pela nidação, a composiç&o 

15 "Lo que ha ocurrido, em síntesis, es que uma direta observación de la experiencia jurídica, a Ia manera de 
Hzrsserl, nos há pmitido descubrir que Ia actividad juridica de ser humano- tradicionalmente designado 
como "'rsma"-  no só10 se a - e s a  a través de /as personas "nahrruies" y ':jurídicas" sim que tumhjt;n 
ella compreende a1 concebido como las or,qmizaciones de personas no imcriptas ". Humenaje a1 prufasor 
Doclor Arlib Anibal AHirini - Raponsabllldadpor datios em ol tmcur müonb, p. 868. 
l6 Cf nora 48. 
17 Olivio Cesca, Aborto - A Guerra aos inocentes. Porto Alegre: Ed. Mmam, 1996, p. 43. 
'' Olivio Cesca, op. cit., p. 45. 
l9 Observe que a clonagem ou partenogênese t o processo de reprodução a partir da multiplicaç&o de ctlulas 
sem que haja a presença de ambos os materiais gendticos, com provdvel mantença do gen6tipo e 
variabilidade fenotipica. Nesse sentido o ensinarnento Ana Cristina Ramil, in A reproduçiío artificial e os 
direitos da personalidade, São Paulo: Editora Themis, I' Ediçb, 2000, p. 120. 



cromoss6mica de 46 genes já está formada abrindo-se a possibilidade de 

detecção da gravidez somente após 10 dias da fertilização2*. 

O código genético está então combinado e, como uma fábrica em 

produçiio começa a construir o ser humano semeado. O ser humano jfi existe 

imutável e inexoravelmente determinado em sua codificaçao quando da 

concepçilo, e, é considerado nascido em função da proteçao de seus interesses 

jurídicos e em prestígio ao fundamental direito a vida, como afirmam alguns 

juristas em repetição a antiga fórmula romana "nasciturus pro jam nato 

habetur, cum de commodo ejus agitur " I ,  existe juridicamente como causa 

eficiente da ordem natural que determina a maravilhosa combinação 

crornoss6mica e que vai determinar os contornos fisicos e psíquicos de 

desenvolvimento do ser humano. Como a larva que um dia poderá chegar a 

ser borboleta, no interior de seu casulo jh guarda a vida que está a espera de 

um desabrochar, o ser humano no útero materno espera o momento de 

respirar, mas não respirar para a vida que ontologicamente já lhe foi dada pela 

ordem natural no momento da concepção, desta já é titular, mas o momento 

de respirar o ar da existência autônoina extra-uterina e despregada de suo 

genitora. É o mistkrio da criação humana. 

O momento de inspirar o oxigênio da vida iniciou-se com o sopro 

divino que lhe foi expirado no inicio da criação do homem e que agora marca 

20 Silmara Chinelato Almeida, Tutela civil do nascituro, Ia td.. São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 12. 
21 "Considera-se o nascituro j$ nascido quando se trata de protegm seus interesses". 



para sempre o começo da vida, externa As entranhas maternas, que está por vir 

e que se inicia com a nidação. 

A vida jurídica protetiva do nascituro assim começa da sua concepção, 

mas conforme o texto legal, a personalidade civil começa do nascimento com 

vidaz2. 

A lei pbe a salvo a vida do concepto, efetivamente, desde o início de 

sua formaçào e 6 o que se ds com o conseqíiente sancionamento do aborto2', 

que corrobora a corrente minoritiiria intitulada de concepcionista, momento 

que também nasce a personalidade civil segundo essa corrente. 

0 artigo 2' do Código Civil p8trio vigente dá como início da personalidade 

civil do homem 0 nascimento vida, o que corresponde a dizer que antes de 

nascer com vida a persa-&bde civil n b  existe, contudo, o nascituro pode ser 

vítima do crime de abord4, isto 6, como pessoa pode figurar como sujeito passivo 

de um c h e ,  porém possui personalidade civil para titularizar demandas nesta 

esfera, ou seja, sua vida pmtegida sem a conferência de personalidade2'. É uma 

pessoa com personalidade civil condicionada, assim não possui legitimidade 

processual para titulsrízsr direit~s*~ atinentes a qamção de eventuais lesões ou 

22 Em sentido cmtnh.8no Silrnara Chinelato Almeida, Tu* civil do nsstituro, 1' ed., SBLo Paulo: Saraiva, 
2000, p.15: "Pelos estudos que temos feito, desde 1982, observamos a tendência e proposta da melhor 
doutrina, no semido de se lhe reconhecer personalidade juridica, por sua natureza humana megdvcl - 
individua subsrnnria racionalis nafurae, na lição de Bdcio". 
23 Cf.  Código penal, art. 124 (Aborto). 
24 Julio Fabbrini Minibete, Manual de direito penal, Vol 11, São Paulo: Editora Atlas, 1983, p. 92: "Segundo 
a doutrina, o sujeito passivo do crime de aborto t o feto, o produto da concepção". 
25 Ensina Washh@on de B a m  Monteiro em seu Curso de direito civil, prte geral, 8' ed., São Paulo: 
Saraiva, 197 1 ,  V 1, p 58-6 1 ,  ao distinguir capacidade de personalidade que: "Capacidade 6 aptidáo para adquirir 
direitos e exercer. por si ou por outrem, atos da vida civil. O wniunto desses poderes constitui a personalidade que. 
Iocalimduse ou concretizando-se num ente. forma a pessoa. h i m  capacidade é elemento da personalidade. Esta 
Projetando-se no campo do direito, é expressa pela iddia de pessoa, ente capaz de direitos e obrigaçdes. Capacidade 
exprime poderes ou faculdades; personalidade 4 resultante desses poderes; pessoa 4 o ente a que a ordem jurídica outorga 
esses poderes". 

Cf. nola 1 27. 



danos à sua personalidade, pois civilmente n8o a possui, esta somente começará 

com o nascimento com vida na estrita dicção do artigo 2" do Código Civil pátrio. 

A existência civil do nascituro para o mundo jurídico atinente aos direitos da 

personalidade somente se inicia com o nascimento com vida, muito embora, a 

segunda parte do referido dispositivo ordena que os direitos do nascituro estejam 

~esguasdados desde a concepção. Resta, porém, a inciag$b: Como enth 

re~guardar os direitos da personalidade se ele ainda n ã ~  a possui? 

A vida 6 a célula "mater" dos direitos da aquele conjunto 

de atributos que caracterizam o ser humano. Reconhecer o direito ê vida2' e 

reconhecer os direitos da personalidade2g do nascituro C como reconhecer a 

existência do fogo e negar-lhe o atributo da energia - calor. E ver os oceanos e 

olvidar de sua salinidade. É enxergar o sol e não considerar seus raios. 

"De lege Ferenda", procura-se prestigiar no presente trabalho a 

corrente concepcionista para demonstrar que a vida e conseqllentemente a 

personalidade civil iniciam-se com a nidação e uma lei unifme30 que ora 6 

sugerida, no que tange esta materia, traria o beneficio de unificar 

entendimento sobre tema. 

27 Ao conjunto de normas que tutelam os direitos da pessoa chamamos de direitos da personalidade. Para 
Bittar personalidade é "Idoneidade da pessoa para ajustar-se como sujeito de direitos e obrigações", inserto 
em Carlos Alberto Bittar, Os direi* da pmnalidade, São Paulo: Forén8e Universiiária, 2000, p. 45. 
28 lves Gmdra Martms, Fundamentos do direito natural R vida, inserto em RT 623/28/29: "o direlto u rldn, 
talvez, mais do que qualquer outro, impõe o reconhecimento do Estado para que seja protegido, e, principalmente. o 
direito a vida do insuficiente. Como os pais protegem a vida de seus filhos âp5s o nascimento, os quais nâo teriam 
condiç&s dc viver xm tnl protqlfo 1 sua fhqitczri, c aslùm ngan por impemljvo nnttrn13, O Estrtdo dcvc protcgcr o 
direito a vida do mais fraco a partir de teoria do suprimento". Obs: Teoria do suprimento informa que a acumulação 
de riquetas pelo Estado o fez responsável pelo insuficiente. 
29 Conjunto de valores que compõe o Homem e lhe conferem o "sldus " de pessoa doiada de virtudes. 
30 Os mcepcimistas s u g m  a fomulaçb ordinária, que n h  d inédita, de uma lei uniforme para a Amhica 
latina no que tange Bs pessoas e sua personalidade assim vazado no mandamento pertinente ao inicio da vida 
e sua personalidade civi1"a vida e a personalidade civil começam da concepção pondo a lei a salvo os direitos 
do cmcepto". 



2. O DIREITO ROMANO 

A máxima romana "infans conceptus pro jan nato habetur quoties de 

commodis agitur'"' compilada ao tempo de Justiniano alberga o 

entendimento do direito romano B corrente natalista condicionada no que 

tange aos direitos do nascituro, dado que trechos de diversas legislaçbes nos 

dirigem as seguintes máximas, por vezes nos diz um trecho de PAPIMANO 

(D. 35, Fr. 9, par. 1 ): "partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur " - 

(Disse que o homem ainda nilo existe antes do parto), e com ULPIANO (D. 

25, 4, Fr.1, par. 1) "partum antequam edatur mulieris porrio est, vel 

viscerum " (O parto, antes que seja dado a luz, 6 porçilo da mulher ou de suas 

entranhas)32 e em SULIANO (D. 1, 5 Fr,26): "qui in utero sunt in roto pene 

jure civili intellipntur in rerum natura esse" (Aqueles que estilo no útero, 

quase em todo direito civil entende-se estar existentes na natureza). 

Em suma e em face destes e de outros textos, conclui Windschied "que 

a doutrina romana é a seguinte: o feto no Útero materno ainda nao é homem, 

porém, se nasce capaz de direito, a sua existência se computa desde a 6poca 

da conceNgow33. É a teoria da personalidade condicionada ao nascimento com 

vida conforme será vista e estudada a seguir. Anote-se, tamMm, que em 

-- 

3 1 "Considera-se o nascituro já nascido quando se trata de proteger seus interesses". 
32 Conforme l i ç b  de Eduardo Espinola citada por A n M  Franco Mbmon, e Anacleto de Oliveira Faria em 
Condfçao luridica do nescituro no direito brasileiro, 1' ed., Sfio Paulo: Saraiva, 1953, p. 15: "O direito 
Romano ... reconheceu de modo expresso ... que o parto antes dado à lu& 6 uma parte da mulher ou de siras 
visceras". 

33 Cldvis BevilBqua, Tcorir geral de direito civil, 3" ed.. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, p. 76. 



excelente monografa, da lavra do insigne jurista e magistrado mineiro Sérgio 

Abdalla Semiao, transcrevendo o magistbrio de Itabaiana de Oliveira, assim 

lecionou considerando as leis rornanistas: 

O direito romano só considera homem, ou pessoa o ente nascido 

de mulher, quando concorrem os seguintes requisitos: forma 

humana, completa separação das visceras maternas e viabilidade. A 

ausência de forma humana constitui o monstrum ou prodigium, são 

assim certos vícios ou imguhridades. Enquanto o filho não está 

completamente separado das v i scem maternas, é considerado 

como fazendo parte da mge. 

E segundo ainda o mesmo autor, citando Jose Carlos Barbosa 

  ore ira,'^ "desde os glosadores até O século XIX, considerou-se 'rnonswm9 

0 ser que embora nascido de mulher, apresentasse, no todo ou em parte, 

conformaçao de animal, o que demonstraria ter sido ele gerado de "coihcr cum 

bestia"' 35. 

Conclui-se que a validade do ser que viesse ao mundo, para o direito 

romano, somente lhe seria conferida personalidade civil, se respeitado 0s 

seguintes requisitos: nascimento com vida, forma humana, ausência de 

deformidade e por fim ser livre, isto é nao escra~o.'~ 

jost carlos Barbosa Moreira, Direito romano, V01 1,4. ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1978, p. 123. 

35 wgio A&lla Os Direitos do n8SCitUf-O aspcet- cfids criminaia c do bio-dircito, Ia ed., Belo 
Horizonte: E& Del Rey, 2000, F- 47- 
36 Jose creteila Junior, Curso de direito romano, 20" ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 91: 
"Escmvi& ("servimvy 6 8 ímtituiçâo jutldica das gmw. mediante a qual um ser humano (uservw'y). privdo da 
libcrdadc ("/jher,as By cc. pois de qualquer &wo dc personalidade. C equiparado aos objctos. às coisas ("WS "l. - , G ~ , ~ ~ ~  
res ". DO mesmo modo que as coisas, o escravo pode ser obJ!o de propriedade, pode ser vendido e, mesmo, destniido.() 
wscntusntus ao "domlnup que sobre ele M C e  0 mais 8bsoluto domlnio. Chega-se a situação de escmo pelo 
nasimcnto: filho dc cgrava cgnivo 6.1180 SC levando conta a condiçb Paterna. Por fatos postcnorcs ao nascimento. 
chegava-se a escravid&J pelo cativeiro(inimig0s aprisionados ficam escravos do Estado Romano, sendo vendidos aos 
particukes); pela d ~ ç w  (o soldedo desertar fica escmvo); Feia ne@ig&icia ao t @ ~  inscrever-se nos regims do censo 
(0 jn~en,p~~,p, isto 6, p w a  que esquece de imrever-se *o ccnm. 6 vendido ~ l o  Estado romano como escravo) via 
insolvencia (quem deixa de pagar dividas e wndenad0 - adlictus cai nas mhs  do credor que pode vendblo); pela 
p r í w  -;e (0 fùr man&stu~ d vendido vitima do fut'to)". 



Pontes de Miranda referente à matéria, leciona: 

S e . q t l a t i t o a ~ ~ ~ ~ , s e I h e a t r i b u i s s e , d e s d e j & ~ ~ ~  

nascimento sem vida teria atuar como e b t o  de supm f8ctiço novo, que 

entrnsse no diiito e c a m e h  "ex tuorn a e f l i  da -m 
A vida, em si mesma, indepe.de do micllnento, seria determinadora da 

personalidade- 'Womo e& qui futuriLs estn- khtifxa-se-ia 'Iíamo e P m n ,  

oqueajndavai enbarnavichisucial eoquenebjientrou. T a l ~ e r i f i c q i b f ~ a  

v~i lanaturezadodireito:protege-seofetacomoservivo,comose~~ 

ser humano# nascido, conhra os atos i l i c i  absolutos e os seus 

mkrewm, para o casa de nascer com vida; biologicamffite, o 

wm mtmn.i8 i? homem, juridicamente este ser humano ainda não enbw na vida 

social.queéondeseenlaçamas~iaçõesjuridicas.Nãofàia -do 

n a o c i t u r o a s o ~ W q ~ ~ ~ p r o ~ d a v i d a s o c i ~ c o m o f o r a m  

os legislsdores e juristas gregos e roamos. T i  eles cansciência de que 

antecipavam ef-3' 

A jurisprudência phtria, na0 se distancia da corrente natalista 

condicionada e sustentada de forma vencedora como assim o era no direito 

romano. A teoria natalista condicionada (RT 525170), em sede jurispruden~i~l 

nega, v.g. indenizaçso por responsabilidade civil em face do nascituro em 

razáo do atro~larnento da m?ie38. Ainda que de forma isolada, a teoria 

concepcionista pura encontra adeptos, conforme RT 5601220, para outorgar- 

lhe alimentos, considerando-o pessoa e sua personalidade civil a contar da 

concepção. Por outro lado, a teoria natalista condicionada prevalece e decreta 

que o nascituro é parte ilegítima para propositura de açgo de investigqgo de 

'7 Pontes de Mjranda, Tratado de direito privado - parte geral, Tomo 1, $ 5 1. p. 172. 

38 ~~~~l~ tipico o julgsd0 tmwrito: ~nponmbil idde civil - Acidente de tr$isifo - &gw obrjgst&io 
de veiculos automotores - Danos letais - Nascimo. Sumarfssima de reParaç80 de danos letais causados à 
mulher gavida e a seu feto. ~econhsido que fora 0 direito ao obrigatório. este reconhecimento nao 
$e estende nasc im,  que não peSm nem sujeiw de direito (TACRI, I a  C., *C 81004/88, Rei. Juiz 
Femsndo Pinto, 11.10.1988). 



paternidade, pois para ajuizá-la deve antes nascer com vida, negando-lhe a 

personalidade civil, conforme aresto inserto em RT 566/54, e assim não 

possuindo a titularização de quaisquer direitos, a fortiori, a alimentos. 



3. O DIREITO COMPARADO 

' *Se~atis semndis " 39 do conteúdo jurídico da antigtiidade, a maioria 

das legislaçóes alienigenas adotam a teoria natalista condicionada ao 

nascimento com vida. 

Conforme ensina Silmara ~hinelato~', citando Louis Sébag, ensina: 

"analisando os arts. 725 e 906 do Código civil francês, deduz o seguinte 

princípio geral: o nascituro (<'ltenfant con~u") é um sujeito de direito sob a 

condiçilo que nasça vivo e viiivel". 

Ainda, conforme a festejada autora e sua obra - tutela civil do 

nascituro'' - o caigo civil italiano reconhece direitos ao nascituro sempre 

condicionados ao nascimento com vida (arta 1'). No mesmo sentido o código 

civil espanhol (art. ~ 9 ) ~ ' ,  O código civil ffrancês (arts. 725 e 906}'~, O cbdigo 

civil português (art. 66}*, O código civil suíço (art. 31)~*, O código civil 

chileno (arte 74)46, o código civil paraguaio (art. 3 1)47, código civil chinês (arte 

;9 Conservando-se o que deve ser conservado. 
Chinelato Afmei&, Tutela civil do narreitnm, 1" ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 54. 

41 Silmara Chinelato Almcida, op- cit-, P- 64- 
d2 Ibid., p. 54. 
43 Ibid., p. 54. 
44 Ibid., p. 54. 
45 Ibid., p. 54. 
46 Ibid., p. 54. 
47 Ibid., p. 54. 

Ibid., p. 54 



A legislaç80 argentina e austríaca, no dizer de Silmara Chine~ato*~, 

reconhece a personalidade do nascituro a partir da conce~lio, e a ela confere 

o início da aquisiçáo efetiva dos direitos personalissimos e n8o patrimoniais, 

aquisiçao esta que se inicia desde a concepçao, em que pese a letra da lei da 

legislaç8o argentina em sua segunda parte e abaixo transcrita do seguinte teor: 

Código Civil Argentino artigo 70: 

Dade ia conceptibn em d Seno mQt4mo Comiema la existencia de Ias 
personas; y antes de SU nascimento pueden dquirir alenos derech ,  
como si ya hubiesen nascidos. ESOS derechos quedum irrevmblemente 
dquirido$ si 10s concebidos em e[ seno materno nacieren com vida, 
aunquefierapor instantes despuks de estar separudos de su mdre. 

NO mesmo sentido, ou seja, do condicbnamento ao nascimento com 

vida, reza o artigo 2zM do código civil austríaco. 

O início da personalidade5', com o nascimento com vida e com 

conseqoente aquisiçáo de direitos, é abarcado pela legislaçáo euro+ia no 

magistkrio da Professora. Silmara J. A- Chinelato e Almeida em sua singular 

obra Tutela Civil do Nascihrro: 

49 Ibid., p. 54. 
' O  Si& Chinelato Afmdda, V. cit-7 P. 54. 

5 1  ~~~i~~ p ~ , i ~ ~ ~ t ~  AImc* Totela c i d  do ~ ~ s c ~ ~ ~ .  1' ed., í%ulo: Editora Saraiva, 2000, p. 
135, que existe no djreiu> estrangeim d i v e w  teorias que prmm.m explicar 0 inicio da penonalidade do 
naacitum mmno na pfgs a i g m  Civis ~ B ~ ~ J I S Q S  h6 dl=itas monhccidos eo -itm dede a 

conccpç&o. Ainda a mesma autora, Pontes dc Miranda cknca apenas teorias s& o infcio da 

penonalidade por a ficcionista que consedi a P ~ O ~ ~ Ç B O  ao nascituro com a fc@o de ji ter 

nascido (Savigny), a temia dos d m  futuros sob aquisi* a tunc (Zitehnm), a teoria da hmedikq iaCem 
que a agusda o nueimaito p m  ~ i ~ ~ d Z i I f  a m ç a  (Windxheid et alii), d e n h  OUtMS. Conferir, tamhem, 
RT 566/,54 sobre o tema. 



(...) é importante nssalvar que mesmo os códigos civis es-geim, 

como o da 1thiia5*, da  rança'^ e da Bélgica, que, na n o m a  geral de 

definição do inicio da personalidade, prestigiam o nascimento com vida 

(.,.I 

A legislaçiio comparada, conforme dito, é pródiga em prestigiar a 

comente natalista condicionada . Diz O Código Civil Italiano: artigo l0 "La 

nascita", e no mesmo sentido O Código Civil Pomig~ês no artigo 66: 

personalidade adquire-se no momento do nascimento completo com vi&", 

assim também, o Código Civil ~exicano": 

(...) lu capacia'ad juridica de lai pemm.s fisicris se dquirr. por r/ 

nmimiento y se pierde per fa muerte per desde el momento em que um 

 ido es coricebido. b ~ j o  lu protección de la ley y se Ze tirt~e por 

puru 10s efec tos declarados em el presente Código. 

52 ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d ~  sobn o direito italiano Silmara Chinelato anuncia P. 63: "O art 1' do Código civil Italiano - 
cdindo muita por b*est~ l i iP"  e insuficiente, por si i6, pw a tutela do n m i m o ,  - por 
que vafim p r n j c t ~  de lei pmpbcm sua a l t e ~ h  @ qUC a ca~acidade jurldica sc c q i a a  m n b  

do e que a ele sgo subordinados 0s direitos que a lei reconhece a favor do concebido 

( " C o n ~ " ) .  
" A j* Coljn e c a p j ~ t  a pmfessm Cbifwlato minjsm 0 conhnirnento aurido da *ins hera 
in Chinelato Almcida, Tutela civil do naseit~ro, I a  edi~Bo, SBO Paulo: Saraiva, 2000, p.60: 

"Ambroise Colin e ~ e &  C V ~  advertem que o inicio da personalidade juridica não 6 ~ g " l & ~  no c a i p  
civil um tnfo Fral. podm, cm v i d e  de uma tradiç&o ~ W P  ~ g u n h  eles,  montaria ao -, 
a*imieSe que a perronafidade começa em princl~io- com o nascimento- No entanto admite-se que, no 
inmsle nimqa poiu &$rir direita d d e  0 momen@ CmCePçao. com a condi~&o de que n q a  
viva. Em splicaçtção ao d&3 io romano iqfhm comeptus projan nato hubetur quolies de commodis - 
Considcrs-x o nlucinin>j( nwjdo quando se mta de proteger seus interesses'.. 

54 Shgio AMalla -ifi0, ~ i d m  do naritum - c*@* criminaia c do bio-dir-cíto, p. 3% 



4. O DIREITO BRASILEIRO E AS TEORIAS DA PERSONALIDADE 

Didaticamente três sào as principais teorias sobre o início da 

personalidade: wncepcionista, natalista e natalista condicionada. O artigo 20 

do Código Civil pd t~o  adotou a teoria natalista condicionada para deteminar 

que: 

~ r t .  2* A pemdidade civil da pessoa começa do nascimento com 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Lecionou o magistral Clovis Bevilhqua que a personalidade civil do ser 

humano começa com a concepçáo condicionada ao nascimento com vida, e 

esta era a dicçáo em seu Projeto do Código Civil de 1899, contudo, na0 foi 

adotado no código civil precedente ao atual (lei 3071 de 1" de Janeiro de 

19 16). Aquele ordenamento, inserto no projeto de Clóvis, elegendo a teoria 

conce~ionista condicionada era assim vazado no migo 3'. 

" ~ r t .  3" A personalidade civil do ser h~mano começa com a concepç80, 

sob a condição de nascer com vida". 

Ainda em 1858 o chamado EsW0 de Código Civil de Teixeira de 

Freirns5, que antecedeu ao de Clovis, fora encomendado pelo Governo 

Imperial brasileiro, porém, Sequer chegou a ser apreciado, obra de grande 



valor jurídico que serviu de norte para outras legisla~ões'~, mas por n6s na0 

foi adotado. 

O artigo z0 do Cbdigo Civil hodierno abraça a teoria natalista 

condicionada ao nascimento com vida. Para 0 Código Civil brasileiro o 

nascituro é uma 'Spe homine ", isto é pessoa em fonnaçiío. A lei pode e lhe 

confere direitos taxativamente5' apontados, como será visto, mas 

condicionados sempre ao níi~~imento com vida- 

O concepto aguarda o início da vida extra-uterina para tomar posse de 

seu '$8 " de pessoa plena quando então, atingirii a relatividade de sua 

capacidade civil58, após o nascimento com vida, na0 obstante sua 

humana geneticamente encontra-se formada e acabada. 

como ja dito a personalidade5Y 6 o conjunto de atributos flsicos, 

psíquicos e morais que qualificam e deteminam 0 modo de ser e de se 

$6 Chinelato Almejda, Tutela civil do nascituro, 1' ed-, São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 180: 
que o ~rbopo fmse ccmcluido, o Governo rescindiu 0 Camsto de Teixeh de Fmit, , 18 

Novembro de 1872. Por imnia da sorte, em 1871 em ~ b j k *  0 Cçldigo Civil Argwti~>, que se baseam 
quanto ao metodo e quanto a grande p* da matkia, no Esbqo do Wnde juriih incomprmidid0 e& 

wa, mu cujo prestigio, hoje, foi felizmente ~ ~ ~ ~ b e ] ~ i d o ' ' -  
I' caigo Civi 1 - Lei 40406 dc 1 1  M IDO02 - An. 1 779 - "Dar-se4 Nisda ~IO naxim, o pi fahrr ,  
ermdo a mulher gdvida, e nBo tendo o p d r  familiar P d ~ f o  único- s e  a mulher estiver interdita, seu 
c w o r  o do n m w o  Art. 542 - A do* feira ~ ~ i t u r o  v a l d ,  sendo aceita pelo seu 

legal . A* . .  1 799 Na stxessBO ~ ~ m n f 6 n a  podem Ma ~hma&Js  a suadn: I OS filhos? ainda que n& 
conf&idos, de p r o a s  indicadas pelo tesador, dede que vivas estas ao abrir a s u ~ e ~ ~ & o .  ~ ~ 1 . 9 7 3  

de-dente sucesst~~1 a0 t e s w o ~  que não Ou o d e c i 4  quando testou, -peSsc 
o testamento em as sues djseções,  se esse descendente sobreviver ao testador. 
~a Código civil - Lei ,0406 DE 1 1/01/2002 - Afi. 4' "Sao absolutamente incapazes de exercer pssoalmente 
OS ato$ da vida civil: I . 0 s  menores de 16 (dezcsscis) anos; 11 - 0 8  que por énfermi&de d d c i e a  
menbl, n% tiverem o neceunrio d i s c e m ~ ~ t o  W a daser ato.; 111 - Ck que mesmo por 

transitdria, @o puderem cxp"" 
59 -io Chaves elena 0s direitas da ~ a l i a e ~  dC17@C o direito a vida. a integridade fisica, ao 
nome, a cm 7*wo de direito civil. São Paulo: RT, 1 982, p. 49 1. 



conduzir da pessoa na vida em sociedade OU dela isolada. Várias teorias foram 

propostas e discutidas sobre o inicio da personalidade60, a saber: 

1 - Teoda da natalidade atribui o início da personalidade ao nascimento 

com vida. Condiciona, a existência jurídica do homem, restringindo-a apenas 

6 1 quando vier a luz, isto 4, respirar pela primeira vez "sp~nre pmpriau, 

abandonando assim o "starus quo ante " de serviência ao ventre materno. 

Nega, assim, a legislaçáo brasileira, bem como grande parte 

legislqao comparada6' a personalidade autônoma do nascituro que somente 

existirá com a separaçao "in to t~m" do ventre materno, antes é apenas um 

possuidor de expectativa de Também a doutrina de Henri 

a cf. nota 48 no que se refere ao direito estrangeiro. 
6' LL~md+g compl&o o nascimento, a vida do toma-se t ~ u ~ o m a  e se instaia processo V i M r i o ,  A 
demonstrag- de que a feto q i r o u  tem sido o fundamento ~ i c ~ ~  Pam a concludo de vida exka-ute"na autônoma 
E~~~~ provas do chamadas docinm.5ias respiratórias - diretas: 1 - Radiogrbfica (Bordas). Radiografa-se o pulm& depois 
de extr&do do orwismo (durante a necrascopia) ~ode-5 vm radiowa antes de se abrir o tórax (Ottolenghn. 
Servc para dwumcnm. Estudas a ~snspfWência do pwenqulma pulmonar. que e s t abc l~e  no quc respirou c & 
ausente na hipókse r n n e i a .  2- Diafiagrnhtiça (Caspcr). Estuda-se a rclq- cntrf a curva diafiapmática c a ~6 com. 
se houvn r n p i e ,  o d u m  se mimntou e a i n s ~ i w  0 fez subir ao 3 a p i w  i n m n i l ;  isto n)o 
jnniiniu rcspjregão. 3- Visual (Bouçhut). Bata x v u d w  0 pulmh a olho nu ou com auxilio dc aumento &ico. O 
pulm80 que respirou se mostra rosado, expandido e vesiculfo~ 0 que-não ocorre caso tenha havido vida atra-utcrina 
4- Hidromica (meno) pogsivelmente a maís  contiecld e pmlcada Q PU~W fetal M expandiu, 
compacto e a m  uma dcnsidadc dc 1.09. enquanto que 0 que rcxXbcu o ar c inflou mostra-sc com eavid&s 
pnnim&icss e conseqaente densidade mais baixa (O,9). Por isso !+e colocarmos um fWment0 ou mesmo o pulmw todo 
em vasilha com 8gua (densidade=l.0) p o d ~ s  o W e r  que o primam ao e 0 Wndo flutua 5- 
~pimicmscopia de C m J h 0 )  d u ~  p-:, virniaormpin - Pneumo - quitaniCZl e @miooscopia 
histológica«i. sao exmes feita; por visudiZWb e ~ t e r l o s c ~ ~ ~ ~ ~ ~  para se os alvéolos pulm0fla.s~ .$e disisndem 

ou n ~ .  Odon Ramos M a r h h  Cai.MI bPsico de mdkina  -1, 8' d., São Paulo: ç1. Malheiros, pp* 
20 3 /202. 
62 wigo a,mb snjgo 10; m i g o  português 8tigo 66; fMig0 Italiano artigo 1 O. 

63 N~~~~ Maria de Fátima Freire de Sá7 Bidireito e direito a0 prdprio corpo, Ia  ed., &io 

Honumtt: ~ d i m  Dei Rey, 2000, P.~~. 



~ a ~ i t a n t , ~  Cunha ~on~alves:~ Eduardo ~ s p í n o l a ~  Silvio Rodfigues,"7 

Washington de Barros ~ o n t e i r o ~ ~  e Sérgio Abdalla ~emi i lo ;~~  

2 - A teoria concepcionista - a personalidade civil principia-se a contar 

da concepçfIo, ou melhor dizendo, da nidaçao dá-se O inicio da personalidade 

civil . Com o encontro e combinaçao de gens materno e paterno e sua fíxaçao 

no Utero para desenvolvimento, O ser humano começa sua personalidade. Para 

esta teoda náo importa se portador ou na0 de enfermidades ou fruto de abuso 

sexual7'. ser humano que virá a luz e riso participou em um s6 instante de 

sua concepç&o tem para esta teoria o direito natural de sobreviver sua 

gestaçao e desenvolver-se como homem e cidaao, ate mesmo para julgar o 

acerto ou da causa que deu odgem a sua concep~ao. Nesse diapasao 0s 

expedientes do aborto e da eutanásia, extinguem a personalidade civil já 

iniciada da concepçgo, pois estes S ~ O  ff3lÔmenos  manos que negam a vida e 

contrariam 0s desígnios do homem de levar avante 0 aprimoramento e 

6 4  Colin, Anbroise e Capitant, Henri, Courr elementarie de droit civil francais, Paris: Ed. Dalloz, 1939, 

135. 
65 Cunha GonFa{vfi, Tn&do de direito civil p ~ d ~ g u á ,  Coimbra: Ed. Coimbra. 1939, vol, I, P-30. 
66 ~ d ~ ~ d ~  ~ ~ b ~ i ~ ,  ~ h ~ ~ a  de djmito chil brasileiro, V01 1, 3' ed., Rio de Janeiro: Ed. Fmcilco 

1938, p. 330. 
67 Sj)vjo Ro&jgum, m&<o &!I, v01 I., 2Y cd., Sb Paulo: Ed. S ~ ~ Y L  1995, P. 38. 

6s washingron de B~~~ Cuno de direito civil - Pade geral, 25' ed., Sgo Paulo: Ed. Saraiva, 

1991, p. 56. 
69 Skrgio ~ b d ~ j l ~  ~ ~ ~ i s o ,  & direitos do nir i turo - 8sp"os clveis, criminais t! do biadireito, Belo 

HOriuznte: Ed. De] Rey, 2000, p. 50. 
" Nesse m e m o  no que t e  ao feio de csh~*!d qwm p ~ s b k  que 0 Estado deve disF 
meios pr6prjos de sustento e garantia dessa vida que nfio pediu para ser gerada e ngo pode ser exteminada 
sob qualqun. m, jnc1utive no que taBe BRecefe:il~O* que 6 tmMn um ser humm 

mcebido, p a legisl&@O a ~ z i u i m  do mito de 



desenvolvimento do trabalho da ordem natural das coisas. para em teoria 

ceifar a vida é aniquilar a razão Última do homem: A Feli~idade.~' 

A legislaçâo comparada não é pródiga em adotar a teoria 

concepcionista, merecendo nota apenas o artigo 70 do Código Civil argentino, 

não obstante sua letra, e artigo 22 do Código Civil austríaco retrocitado~. Em 

sede de doutrina, ainda sob a Ótica da legisla~âo precedente, merece destaque 

a teoria concepcionista, sumamente voltada para valorizaçáo do ser humano: 

hacleto de Oliveira Faria e André Franco Montoro7*, R Limongi Franqa7), e 

Silrnara ~hinelato'~. 

3 - A t eda  concepcionista condicionada ao nascimento com vi& ou 

natalista condicionada que se presta a dizer que nascendo o concepto com 

vida aí começa sua personalidade civil, esta se retrotrai a contar de sua 

concepçfio e 0s direitos a ele conferkfos quando no Útero materno, em mo 

dos seus interesses sao protegidos. É o prestígio da fórmula romana "infans 

c o n c e ~  pro jan nato habehrr q~oties de commodis - "Considera- 

se o nascjturojá nQsddo quando se trata de Proteger seus intere~ses"~~, é o 

T I  ..Se 6 verdade que a klicidade C a atividade conforme a vimde, C muito evidente que a mais prfeie 

aquela mfame vi~udc, isto , a mais elevada W do homem... a aividade desta parie de nb 

(divina), a*ividade confome sua virtude prÓpri% que constitui a peneita". (Aristóteler, ktiea a 
Nic6maco, Liwo 10, S& Paulo: G8rnim- F i d a 9  2W1. P- 275). 

~~~~l~~ de 0jivejni F d a  o F ~ u ~ c o  Montoro C o ~ d i ~ i o  jurídica do na~Citur0 no direito brasikiro. 

Sb Pmlo: Ed. Saraiva, 1996. " Limongi FmFa l,,stit,,iF~cr de direito civil. Siío Paulo: Ed. Saraiva, 1996. 

74 Sif- chjnsm ~ l ~ ~ i & ,  rhil do ~ e r o *  I' ed. S b  P ~ o :  Editora Saniiv& 2000. 

75 Cf. nata 32. 



que se vislumbra nos mencionados digas civis francês e holandês conforme 

magistefio de Bar~-os ~ o n t e i r o ~ ~ .  Comunga desta teoria Walter de ~ o r a e s ~ ~ .  

76 Washington de Barros Monteiro* çuno de direito civil - parte geral. 25' ed.. São Paulo: ~ d .  Saraiva, 



5. O NASCITURO E O DIREITO CONSTM'UCIONAL (DIREITO 

FUNDAMENTAL: VIDA) 

A Constituição Federal tratou diretamente de proteger a vida7' em seu 

afie 5 O  caput quando disciplina os direitos e garantias individuai~~~. Protege a 

vida, sem, contudo, determinar seu início e seus contornos, abrangendo , 

também a proteçáo de estrangeiros residentes no País. A Constituiçáo Federal 

é enfática ao dispor corno fundamento da República Federativa do Brasil o 

prestígio da dignidade da pessoa humana no 1' 111 da Carta Maior. A 

vidaso, conbdo, é protegida na sua plenitude desde a concepçiio, levando a 

crer que a Carta Maior protege por via indireta O nascituro, como 

primeidssimo estágio da vida humana, assim dizendo: artigo 5' da Carta 

Magna: 

9 z0 - 0 s  direitos e -tias expressos nesta Constituiçàa não excluem 

Oum decorrentes do mgime e dos princfpios por ela adotados, 0" dos 

" ~ j é ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ j i ~  Cldve, Temas de direito ~on~t i tu~ional  e de teoria do direito, 1' ed., sgo Paulo: 
Editora Acadêmica, 1993, p. 161: proteçgo da vida e integridade pessoal corresponde d i m e n m  
distjnlas. ,- primeirs re&iva a direito d vidq Ir- U m  ~egim~da ligada a integridade da pessoa; e IJ]- uma 
ieneira Lnrificads cm a jnferdido de mcraviao, servidfío e b'abalho for~ado". 
" C-. fmundo ~~~i~ d a  santos, Principio cm*tfiucbnal da dhPld.de da pM. Himann ~ n ~ * ~ t ~  

B~~~~~~~ Dirpito ~ , , , ~ ~ w j t m a l ,  Ia ed., Fortalem: Editora Celso Bmtm, 1999. p. 19. 

" O bispo emdrito de Jundia( Amaiuy ClfStaho, fambhn professor da PUC - Campinas, no que tange 
em ao j m a l  Folha de SBo Paulo de 13.03.2005 d i ~ ~ ' ~  t posição a rnanipulaflo de cdlulas trOnC0, em r*g 

cientffica jndiscutfvel a exiswia  de uma vida humana a partir do momento em que o bwlo e fmudwk, 
pelo espematoz6ide. Nada justifica a desmiçao do embrim humano." pela geneticista c professora 

Univmiwe de paulo da Veiga Paim d t ' e  0 mnmo @Simto e na mesma npniagm 
oferta posicão: 

,,o ~ ~ ~ ~ i l  F" qual R sua definição vida, assim c- jh a 
moae(mofie cnebral), Pam se avaliar ate quando 6 P~~~~~~ 3tenom~er o desenvolvimento de um embrigo 

h psra sua ufilizSqgo a" p"quim com ckJula mnco. Pela jurista Fllvia Piovem , dehiedan 

mwciona* enconbo & Folha de SBo Paulo foi dF 7 que lapr ewlhm J'MMBil. k um 1% *mos 
mulheres estupradas, violentadas. 

Teria ela o direito de in@nomPr a gravidez? Uma mulher que corre o 

de vida. tain ou 
d i r c ~ ?  EU defendo o direito O dipidade humana." 



tratados internacionais em que a Rrpiibiica Federativa do Bmil 

parte. 

$ 3 . O  - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do C O ~ ~ W  klacionaf, em dois 

turnos, por b.es quintas dos votos dos respectivos membros, sefio 

equivalentes às emendas constitucionais. 

O Brasil foi signatário da convença0 Americana de Direitos Humanos, 

tarnMm conhecida como Pacto de Silo Jose! da Costa Rica, realizada em 1969, 

na Cidade de São Jose, Costa Rica, e ratificada pelo Brasil em 25 de Setembro 

de 1992. Reza 0 artigo 4' da referida Convenção: 

Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

pela lei e, em gemi, desde 0 momento da concepçiio, Ninwdm 
ser privado da vida arbitrariamente. 

O mandamento tratadista ratificado pelo Brasil orienta que a pessoa tem 

direito que se respeite sua vida e a aponta como seu início a concepç&o. Reza 

o 4 3." do art. 5' da Constituição Federal: 

os e ~anvençdes ~ntemacionais sobre direitos humanas que 

forem spmvados, em C& Casa do C o n ~ s ~  Nacional. em dois tumos, 

por tds  dos votos dos ~spect ivos  membros, se120 equivalentes & 

constitucionais, 

humanos força de emenda ~nstihicional* A constituição protege a vida e 

nesse sentido se coaduna com 0 artigo 2' do Código Civil, pani dizer que a 

personalidade civil integra a vida, mas, pela da legislação ordinária, a 

personalidade civil se inicia na0 da concep~~o, mas do nascimento com vida 



não obstante, possa o nascituro já se encontrar vulnerável a sua imagem, ê. sua 

honra pessoal8 I ,  e necessitar efetivamente ir a juizo em nome próprio tutelar 

seus direitos como alimentos dentre outros direitos. Possui, portanto, 

personalidade formal e nao efetiva. 

5.1. ARTIGO 2" DO ~ 6 ~ 1 ~ 0  CNlL EM FACE DO PACTO 

DE fio ~ o s É  DA COSTA RICA 

O artigo 2" do Código Civil, em dotando a teoria natalista 

condicionada, nao Mola O princípio constitucional da dignidade humana, 

inserto no artigo I", inciso 111, da C.F. de 1988, pois faz do nascituro um ser 

provido de existência jurídica definida porem condicionada ao nascimento 

com vida esta sua personalidade Sua existência e conferência de direitos 

ficam protegidos desde a conce~fio, mas a personalidade civil aguarda o 

nascer com vida e logo, sua a existência é meramente fornial sob o aspecto 

juddico. Se morrer ainda no útero matemo, jamais existiu para O direito posto. 

Aparente conflito, nessa medida, trás 0 Código Civil quando 

cotejado com o 40 do Pacto de Sao José da Costa Rica, uma vez que a 

lei interna apenas apo ,ta o momento da conferência de personalidade civil e 

não a exclui dos direitos do íla~imro, pis que: 

8 1 
Ap. 489.775-0()/7, IO* C- 2' TAC~VSP, j. 29.10.1997. 



"Art. z0 A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 

com vi&; mas a lei pbe a salvo, desde a concep@o, OS direitos do nasciturol*. 

Ensina Flávia ~ i o v e s a n ~ ~  quanto aos tratados internacionais: 

$L  ComeGa-se por afirmar que os tratados internacionais, enquanto acordos 

constituem a principal fonte de obrígaçao do direito Internacional". 

Na do art. 2" do Código Civil, na0 se diferencia o nascido 

daquele que foi concebido e já vida extra utenna, uma vez que a letra 

da Convençh ratificada pelo Brasil prestigia o mncepto e lhe confere o stahs 

de pessoa plena, ainda no Útero materno. 

com a legislg& tratadista abraçada após a Constituiçilo Federal 

de 1988 sacramen*ou-se o principio maior da dignidade humana pelo Pacto de 

josé Costa ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

ratificada pelo Brasil, em 1992, pelo Decreto 678192, que estabeleceu em seu 

capitulo II: 
h Dinitos Civis c Poiitieos - artigo 4' Direito a Vida: Toda pessoa tem 

direito que respeite sua vida. Esse direito deve ser ptegido pela lei, 
em geni}, desde o momento da cotlcePÇ8o. Nifigudni pode ser privado da 

"ida a & i ~ i m e n t e .  

CC 

82 direito consiit~~ional internacional, 3" ed., Sgo Paulo: f?ditora 
FYvia p íovcr~ ,  Direitos humanos e O 



0s Tratados por definição vem de tractatus - levar, conduzir, 

na liçao Clovis "OS afordos de maior importância por seu objeto, que fimam 

definitivamente m a  simq50 jurídica, ou se destinam a durar longamente, 

99 83 como 0s tratados de paz, de limite , de fomércio e navegaçgo . 

O Brasil ratificou, a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados de 1969 para adotar por tratado a a ~ a o  de: 

( .-. ) internaciod eeIebdo pM escrito entre Estados e regido pelo 

direito inemacionaj, quer con* de um instrumento itnico, quer conste 

de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que sua 

deno"i"g80 W ~ ~ U J U ; ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ "  que a ordem jurídica adequa a ~osiçao internacional e se inova, 

afastando a precedente e se substituindo a ela 0 tratado internacional 

fimiado se insere no ordenamentO jwfdico e se af na com a nonna jurídica 

constitucional~6 não podendo esta conflitar, mas sim ressoar as vozes de 
9 

seus princípios e mmíarnentos, p i s 9  subscrito, C por assim dizer, consoante 

com a Carta Maior e derroga o dispo sto em contrário em lei ordin&-ia pelos 

princípios de interprea~ão - ler specíalis derogat generale. 

83 
Op. citam, nota 82. 

u.8 iitem&&s no direito bruikiro. I' ed.. Rio & j m e b :  ~ d .  
Saulo dose c d i  Bahh Trn 

Forense, 2000, p. 165. 
85 C int~rIIaci~naIs. 6. edar S ~ O  Paulo: EditorB Revista dos 
Cf. Vicente Marotta Rang 

Tribunais. 2000, p. 309. 



Assim se deu com o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 

678192) que com o artigo 2' do Código Civil se afinou, outorgando-lhe a força 

cogente e ratificando sua letra para dizer que: "Toda pessoa tem direito a que 

se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o 

momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida 

arbitrariamente "", e dado que uma vez ratificado, ganhou força normativa 

integrativa da ordem jurídica e, hodiernamente com a nove1 dicção do art. 5' 

parágrafo terceiro da CF os tratados internacionais sobre direitos humanos, 

desde que respeitado o quorum mínimo de três quintos de ambas as casas do 

Congresso Nacional ganharão força de emenda constitucional a futura 

legislação disciplinadora da matéria. 

É a própria Convenção de Viena que valida o Pacto de São José 

da Costa Rica ao dizer no artigo 27 que: "Uma parte não pode invocar as 

disposiç&s de seu direito interno para justificar o descumprímento de um 

tratado", assim prevalecer o entendimento de que a dicçáo do artigo 4 O  do 

Pacto de São José se afina com o art 2' do Código Civil para fazer vencedora 

a corrente natalista condicionada. 

O concepto aguarda o início da vida extra-uterina para tomar 

posse plena de seu status de pessoa com personalidade civil, quando enao, 

" CCf. Nota 6. 



atingirá a incapacidade civil absolutag8, mas a plenitude de sua legitimidade 

de direito para exercer, por si só, os atos da vida civil, legitimidade esta 

conquistada quando do nascimento com vida, e in,fiere a contar da concepção 

quando a condição humana e geneticamente esta formada e acabada, niio 

podendo ser impedido, sob pena de violaçZio do art. 2' do CC e da ordem 

natural que protege o fundamental direito à vida, ser investido ao exercício 

destes direitos. 

A aquiescência via decreto legislativo pelo Congresso Nacional 

do tratado subscrito e posterior edição de decreto presidencial8Y validam o 

tratado que segue um devido procedimento legislativo peculiar.90 

Sob o pálio da Constituiçilo Federal vigente muitas foram as 

convenções internacionais ratificadas pelo Brasil verbi gratia a Convença0 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20.07.1989; a Convençáo 

Sobre os Direitos da Criança, de 24 de Setembro de 1990; A Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, de 25 de Setembro de 1995, dentre outras. 

No que tange a direitos humanos quando conferidos via tratado 

ratificado, respeitado o número legal de votantes do parágrafo terceiro do 

" Cddigo Civil - Lei 10406 DE 1 1101 12002, Art. 4" - "Sgo absolutamente incapazes dc exercer pessoalmente os 
ritos da vida civil: 1 - Os menores de 16 (dezesseis) finos: 11 - 0 s  que Por enfermidade ou deficihcia mental, t i v ~ m  

n=e.&rio di*ernimento para a prática de.ms aofi; 111 - 0 s  que mesmo Wr caui3a transitbria. n1o puderem exprimir sua 
voiitade". 
89 Art. 84 da Constituição federal: "Comme privativamente ao Presidente da República: VI11 - celebrar 

iratados, convençaes e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional". 
90 C f .  Alexandre de Moraes, Direito constituciona~, I a  ed. São Paulo: Atlas, p. 453. 



artigo quinto da Carta maior, opera sua inserção na ordem jurídica 

constitucional, conforme emenda constitucional 45/04. 

O Pacto de São José da Costa Rica se apresenta, em sintonia ao 

código civil hodiemo, sem conflitância com o texto tratadista referendado em 

1992, e também sem conflitância com a Norma Maior vigorante, que 

propugna pela prevalência dos direitos humanos onde se lastreia a Noma 

Fundamental, para dar os contornos as diversas Constituiçóes soberanas, 

inclusive à brasileira. 



6. O NASCITURO E OS DIREITOS CIVIS 

OS direitos materiais do nasfituro aparecem por diversas vezes 

dispersas no Código Civil para validar O resguardo de seus direitos antes de 

nascer com vida v.8. : 

6.1. DOS ALIMENTOS 

Pode-se considerar alimentos tudo o que supre a vida presenteY' 

de uma pessoa v.g vestuário, lazer, alimentação, habitação, educação, 

assistência médica e odontológica. cahali9* lecionando sobre a natureza dos 

alimentos pontifica: 

~ ~ m d o  se pretende identificar como alimentos aquilo que é estritamente 

neces&io para a mantença da vida de uma pessoa, compreendendo 

somente a alimentação, a cura, Q vestkio,  a habitação, nos limites assim 

de npcessariuitt vitae, diz-se que são alimentos naturais; todavia, se 

&rmgentes de outras necessidades. intelectuais e morais, inclusive 

recreação do beneficiário, compreendendo assim o necmsarium 

persanne e f i o s  segundo a qualidade do alimentado e os deveres da 

pes~m obrigada, diz-se que são ahnentos civis. Lopes Herrera estabelece 

a mesma distinção, utilizando nomenclatura diversa: alimentos ccjngruos 

e alimentos necessários: por cdngf~os entende-se O dever de ministrar 

habitação e demais recursos econ6micos nwa&ios, 

toinmdo-se em coiisideração a idade, a condição social e deri>ais 

circunsficias pertinentes a0 familiar em situação de necessidade; de 

modo divem, 0s alimentos necessários se bem que ipalmente 

V I  '6 In pmeterirur non vjviatur'3 0 s  alimentos sao pleiteados para necessidades atU.1~. nllnca passadas 
futuras, 
92 Yussef said cahalj. D~ ilime"tm, 3. ed., SBo Paulo: Rew'sta dos Tibunais, 1999, p. 19. 



compreensivos da comida, do vestuário, da habitação. reclamados peio 

alimeiitado devem ser calciilados A base do mínimo indispensável para 

quaiquer pessoa sobreviver, sem tomar em consideração as condições 

prbprias do beneficiário. 

A obrigação alimentar em razâo do parentesco e em especial a 

vista do nascituro em nossa legislação pode ser encontrada na interpretaçao 

sistemática dos seguintes artigos combinados do código civil: 

Art. 2 O  A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Art. 1696 - O direito à p~staqão de alimentos é reciproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação iros mais 

prbximos em grau, uns em falta de outros. 

Na legislação processual, em sede procedimento cautela 

nominado, encontramos: 

Art. 877 - A mulher que. para garantia dos direitos do filho nmcituro, 

quiser provar seu estado de wvidez. requererá ao juiz que, ouvido o 

órgãa do Ministerio Público, mande examiná-la por um médico de sua 

nomeação. fi 1' - O requerimento será instruido com a certidão de &ito 

da pessoa, de quem O nascituro é sucessor. $ 2' - Será dispensado o 

exame se os herdeiros do falecido aceitarem a declaração da requerente. 

30 - Em caso algum a falta do exame prejudicarsi os direitos do 

nascítt~rc?. 

Art. 878 - Apresentado 0 laudo que reconheça a gravidez, o juiz, 

sentença, declarará a requerente investida na posse dos direitos qiie 

assistam ao nascitm- Parágrafo Único- Se h requerente não couber o 

do @trio poder. O juiz nomead curador ao nascituro. 



Conforme demonstrado, o legislador pátrio adoh a teoria 

natalista condicionada que espelha a legislaçào formal no mesmo sentido, a 

fortiori, no art. 1 3 do CPC. 

Art. 13 - Verificando a incapacidade processua1 ou a irregularidade da 

representaçso das partes. o juiz, suspendendo o procesm, marca& prm 

razoavel pani ser sanado O defeito. Não sendo cumprido o despacho 

dentro do prazo, se a providência couber: 

i - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo; 

11 - ao réu, reputar-se-á revei; 

Ifí - ao terceiro, será excluido do processo. 

Necessitando, porém, de alimentos civis ou côngmos, v. g, 

remédios ou cirurgias de urgência fornecidas pelo Estado, e na hipótese da 

recusa deste, expedientes estes destinados à sua própria sobrevivência poderá 

acionar quem de direito, pois portador o é de legitimidade processual para 

havê-los no mais pleno exercício de sua condição humana de pessoa. Nesse 

sentido, o aresto93 RJTJSP 150:90-5 e RT 703:60-3, uma vez que, para 

reguardo de seus interesses, sua personalidade civil é reconhecida. Em 

síntese sua concessão se dá para salvaguardar as necessidades @-natais do 

nascituro91 9 em vênia a dignidade humana guindada a princípio ~ons t i tuc io~~l  

(art. I "  III da CF). 



A jurisprudência, contudo, é pródiga em negar ao concepto 

alimentos RT 566/54; 52970 JTACSP 74/99, não se olvidando, contudo, do 

artigo 8" 5 3" do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 8 . O  6 assegurado à gestante. atraves do Sistema Único de Saiide, o 

atendimento pré e perinatal. 8 1 .' A gestante será encaminhada aos 

diferentes níveis de atendimento, segundo criterios médicos específicos. 

obedecendo-se aos princlpios de regionalização e hierarquização do 

sistema. 5 2.' A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo 

medico que a acompanhou na fase pd-natal. $ 3." Inciimbe ao Poder 

~fiblíco propiciar apoio alimentar B gestante e B nutriz que dele 

necessitem. 

Nesse sentido, entendemos que o nascituro possui, como será 

visto, legitimidade processual ativa e poderá agir postulando alimentos em 

seu favor, através de representação, como já lhe reconheceu a jurisprudência 

(RT 6251117 e 5871182). É a doutrina de Pontes de   ir anda^* e Emani 

Fidelis, entre outros, este último dizendo ainda quanto a legisla@o 

precedente: - "O nascituro não é pessoa, mas a lei a salvo seus direitos 

desde a concepção (artigo 4). Isto quer dizer que ele tem capacidade de ser 

parte. Sendo representado por seu curador em juizo, quando necessário"Y6 e 

respondendo por todos os ônus em seu intento9'. Para Pontes de e 

O5 Pontes de Mimnda i,? Tratado de direito privado - Parte especial, direito dê famllia: direito parental. 
direito prot&ivo, P. 2 15-1 6 e no mesmo sentido Santos Cifuentes, derechm personal~~hm, P. 1 83. 
'"-i Fidblis dos Santos, Manual de direito proc-uül civil 5"d Saraiva 1997. p. 59. 
97 DO Código de processo civil - Da ~esponsabilidade das Partes por Dano Processual, an. 16: . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  

por perdas e danos aquele que pleitear de m8-fe com0 autor, Ou interveniente". Art. 17 l i t iwte  de d - f é  
aquele que: 1 - d&ir pretensão ou defesa conm texto expreS.w de lei ou f8to i n c o f l m ~ ~ ;  11 - aiterar a dos 
htos; 111 - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustifida m, do 
processo; V - proceder de modo temertirio em qualquer incidente ou ato do processo: VI - provocar incidentes 
manifestamcn~c iflfijndados". Afl. 18: "(i jui7- dc oficio ou a rcqucrimcnto. condenari o Iitigantc dc a indcnifBr 6 

contraria os prcjuí7os que esta sofreu, mais os honorhios advocatfcios e as despesai que efetuou. 4 1 y ~~~~d~ 
forem dois ou mais 0s litigantes de má-fe. o ~ u i z  condenfU% um na propor(.& do WU re.pectivo intercsut. ,iu 

ou solidariamente aqueles que se coligaram Para lesar a parte contrhia. 2." O valor da indeni~açà~ será logo 
f i d o  pelo juiz em quantia superior a vinte P r  emto sobre 0 valor da caus4 ou liquidado por &i-eriiil 



Emani Fidelis o nascituro não é pessoa, mas pode ser parte no processo para o 

resguardo de direitos. 

6.2. DO RECONHECIMENTO DO STATUS DE FILHO 

Hoje, por força da Constituição Federal de 1988'~, às 

designações legitima e ilegítima, para filhos havidos respectivamente dentro e 

fora da cklula familiar legitima (Casamento ou Companheirismow convertido 

em Casamento) deixaram de existir. O Estado facilita a conversão da uni50 

estável em casamento e a convola em matrh'nonio regular1". A presunçáo de 

paternidade continua vigorar. 'O' 

~ r t .  1 597 Presumem-se concebidos na constância do casamento fibos: 

I - nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de estabelecida 

a convivência conjugal: 

11 ,. os nascidos nos 300 (trezentos) dias subsequentes h dissoluçáo da 

sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento. 

111- Havidos por fecundação artificial homóloga, mesino que falecido o 

marido. 

]V- havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriks  

excedentários, decorrentes de concepção artificial hom&loga, 

9R A,.~. 227 da CF $ 6.O: "Os filhos, havidos OU 1180 da relação do casainento, ou por adoçao, terão os 
direitos e q u a l i f i c e ,  proibidas quaisquer d e s i w ç k s  discriminatbrias relativas h filiação**. 
w cf. arts 17 1 1 a 1722 do Chdigo civil. 

lrn An.226 da CniStitui~ii0 federal: "A familia, baw da sociedade, tel'n e t p ~ i a i  pr&eç&o do Estado 9 3.0: 
Para efeito da protqão do Estado, e r ~ o n h a i d a  a unih esthvel efitre 0 homem e a mulher como 
familiar, devendo a lei facilitar sua ConverS%o em casamento". 
'01 cf. arts 1597, cc IM)I do Código civil. Sfimula 301 do STJ "Em investiestbria, a recusa do silposio 

a ao exame de DNA induz presunção i ~ r i . ~  taníurn de paternidade". 



V- havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido. 

O filho, tido fora do casamento pode ser reconhecido antes 

mesmo do seu nascímento (art. 1609 $ único), o que vale dizer que para o 

direito civil pátrio hodiemo, o nascituro possui uma reserva de direitos e pode 

ser reconhecido como tal , por assim o ser, poderá ingressar em juízo, desde 

que representado, pedido de investigaçb de paternidade, dado que se pode 0 

mais que é ser reconhecido, por que não poderia o menos que é pedir o seu 

reconhecimento pela investigação1"? Essa era a já vetusta orientação da 

doutrina francesa'" e esta 6 a dicção do legislador pátrio referente a 

legislação protetiva do incapaz, de acordo com o Estatuto Criança e do 

Adolescente - lei 8.069 de 1 3/07/ 1990: 

~ f i .  26 - Os filhos havidos f i ~ d  do casuliient~~ podefio ser ~ c o t i h e c i d o ~  

pelos pais, conjunta ou sqadamente, no prbprio termo de nascimento, 
por testaineiito. iiiedisnte escritura ou oiitro dociimento piiblico. qiiaIquer 

que seja a origem da fi l i~flo.  Parágrafo único. O reconhecimento pode 

preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento. e deixar 

descendentes. 

0 pedido proposto pelo nasfituro desde que representado é 

atinente a investigaçao de paternidade e tem como titular do direito o próprio 

nascituro representado pela mãe, que à evidencia de argumentos jurídicos em 

instrumentaliza a vontade de seu filho a quem serão devidos a 

'02 Lei 8560192. 
'O3 de Oliveini Faria e Franco Montoro i@ CondiHo juridiea do nascituro no direito bniSileiro. 
são Paulo: Ed. Saraiva, 1 996, p. 4 1 



declaração de paternidade, podendo até ser cumulada'" com alimentos em 

sentido amplo. Nesse caminho já se decidiu in RT 703/60. 

Ser filho é titularizar direitos protetivos da criança e do 

adolescente em face de seus pais, é poder lutar no mundo jurídico por seus 

interesses entendidos estes como direitos no dizer de Carnelutti: 

Não são necessat-ias muitas reflexões para compreender que quem se 

encontra em melhor condição para exercitar a ação é o próprio titular do 

interesse em litigio, posto que ninguém melhor que ele possa sentir-se 

estimulado a servir de medium entre os  fatos e quem os  tiver de avaliar. k 
de manifesta intuiçiiu que enquanto o desinteresse seja requisito 

necessário para decidir, o interesse é requisito excelente para 

cferníifi~far.'~~ 

O Estado deve se amoldar aos avanços da ciência e reconhecer as 

necessidades de seus jurísdicionados na exata medida em que a sociedade é 

transformada pelo avanço tecnologico para melhor distribuir a justiça ta0 

esperada. Não é outro o ensinamento de Sérgio Shimurai(": 

LJma das funçtks do Estado é distribuir a Justiça de forma equânime, seja 

conferindo a cada um o que lhe 6 de direito, seja aplicando o direito no 

menor tempo possivel. Justiça tardia, no mais das vezes. e injustiça. Se o 

mundo evolui e Se trmsfom% a justiça precisa acompanhar esse 

desenvolvimento, a fim de que a mesma se torne eficiente, produtiva e 

principalmente confiável. Na sociedade de hoje, tudo muda com m n d e  

velocidade, a ponto de qualquer tenlpo perdido etisejar prejufms de 

monta, e, em muitos casos. de modo imersível. 

10.1 ~ ~ t ,  292 CPC: -6 permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, 
ainda que e m  ek,  riso haja cmexiío. @ 1: requisitm de admissibilidade da cumulago: I - que os 
p-JidOs *.iam ca<npatívcis entre si; 11 - que seja cmp*ntc Para conhecer deles o mesmo juizo; 111 - qur 
seja adequado para todos OS pedidos o tipo de procedimento- $ 2.' Quando, para cada pedido, corresponder 
tipo div- de poçedimmto, admitir-%-h a cmula~ao, se o autor m p e w  O procedimento ordintio". 
109 Francesc0 camelutti, Sistema de direito proc~sual  civil, Vol. 2: I a  ed., Sgo Paulo: ~d claSsic ~ ~ ~ k ,  
p.56, m d u ~ i d o  por Hihmar Martins Olivei*. 

1 0  Shgio Seiji Shimm, h ~ m t o  uutehr,  ediçao Revista dos Tribunais 1997, p. 22. 



6.3. AQUISIÇAO DE BENS POR DOAÇAO 

O C6digo Civil em seu artigo 542 permite a doaç5o feita ao 

nascituro, desde que aceita por seus pais dado que  estes s$o seus 

administradores de bens até que este atinja a capacidade plena de gerir sua 

vida civil, o que se darti aos 18 anos (art 5' CC). Por se tratar de interesses 

patrimoniais somente poderá tomar posse destes bens após seu nascimento 

com vida, o que não impede que por ficç2ío juridica tome posse de forma 

indireta destes bens doados ainda no útero materno e a posse direta fique 

ainda que temporariamente com seus pais. A alegação de que se a morte 

sobrevier ao nasçituro a doação caducará prospera, uma vez que a morte tudo 

apaga'u7, e o nascituro jamais existiu para O mundo jurídico se nascer morto, 

contudo, os direitos por doação que foram adquiridos pelo c o n ~ e ~ t o ' ~ ~  jamais 

serão transmitidos, pois quem possui personalidade jurídica não pode contrair 

direitos e obrigaçks na ordem civil, descabendo falar em ordem de sucessão 

hereditárialo9. No Cbdigo Civil , temos: 

Art. 1689 - O pai e a mse, enquanto no exercício do poder familiar: I &o 

usufiutuhrim dos bens dos filhos. I1 - tem a administraç80 dos bens dos 

filhos menores sob sua autoridade. 

107 ' . M ~ B  ominia wlvit". 

1 ( ) q A r t  5 XXXVI da CF - "a lei não prejudicar8 o direito adquirido. O ato jurídico pcrtèito e a coisa julgada? cc art 60 
paafO 20 da LICC: u C h m - s e  adquiridos assim OS direitos que Seu titular, ou alguh por ele, possa exercer, como 

cujo começo do çxcrcicio tenha ~IIIIO. prefixo ou wndiçk  prnstabclccida inaltcrávcl. a arbitrio de outrcmsx. l\ia 
lição do insigne JO& Aknso da Silva, Curso de direito con~titu~ional positivo. S&o Paulo. Ed Malheiros. 1997, p, 4 12: 
"A doutrina ainda f w u  com precisb o conceito de direito dqukido. E ?da a opini8o de Ciabba que orienta sua noçb, 
dPstacandn ejmrntos c-terizxrdo~~~: I -  ter sido produzido Por um M o  ldbneo p m  sua pioduc;an: 2- ter se incor)íorriifo 
definitivamente ao patrimônio do titular". 

'*ÇC 1829doCC. 



A admissão de doaçlio ao nascituro pelo Código Civil sacramenta 

a orientação de que o nascituro e titular de direitos e obrigaçóes na ordem 

civil, sempre condicionados ao nascimento com vida. Aceita a doação, 

somente pode ser revogada, nas hipóteses do art. 555 e seguintes do CC. A 

transferência de bens ou vantagens para o nascituro pela doação está 

intimamente ligada a condição de nascer com vida. Recebida esta, por quem 

está por nascer, este será o titular do patrimônio doado e assim sendo tomar- 

se-á donatário condicional. 

Contudo, para os adeptos da teoria natalista, não aceita pela 

legislação vigente, morto o nascituro antes de nascer nada lhe foi transmitido 

e, por conseqüência, nada foi recepcionado, somente com seu nascimento 

com vida o direito será transmitido, pois para aqueles, o nascituro na0 é 

pessoa. Estranhamente pode lutar por seus interesses em Juím, antes de 

nascer"u, num verdadeiro descompasso entre os direitos materiais e 

processuais, o que hodiemamente, seja do ponto de vista científico de 

deteminação do início da vida, seja em razão da proteção dos direitos da 

pessoa não pode ser mais aceito. 

cf. ('i>ciigo de processo civil: "Art. 877 - A mulher que. Para garantia dos direitos do tilho nascituro, quiser provar seu 
estado de gravidez requererá no juiz que, ouvido o ór@ do Minist&io Público. mandc examin&-ln por um ma;co de 
iiomcac;ão. p 1 .* O rqucrimcnto scra instruido com a ccrtid8o dc òbito da pciisotr dc qucm o naxiluro 6 sucessor. 4 2,:. 
Será dispensado o exame se os herdeiros do falecido aceitarem a deçlaraçh da requerente. k; 1'. Caso a,gum a fàlta 
do -e preiudic& 0s direitos do tlas~ituro. M. 878 A p r m W  0 laudo que reconh- a @&videz, o j u i ~  por 

declar& a requerente investida na posse dos direitos que assistam ao nascitur~. I>arágrafo únicci, sc 4 
rcqucrcriie tiao ctlukr o exercicio do pátrio poder, ojuiz nomearii curador ao nascituro". 



6.4. DO NASCIMENTO E A AQUISIÇAO DE BENS POR 

TESTAMENTO 

O Código Civil, no artigo 1799,1, admite que o concebido que 

nasça vivo , depois da morte do testador, adquira bens por testamento. Assim 

o fazendo, ao nosso ver, reforçou a tese da conceptualidade condícíonada, em 

reserva aos direitos do concepto (art. 2' CC). 

A personalidade do nascituro inicia-se do nascimento com vida, 

muito embora seus direitos oriundos da concepçtio estejam reservados, sem o 

que, não teria legitimidade para receber por testamento, ainda que por 

interposta pessoa e muito menos lutar em juízo, devidamente representado, 

por lhe faltar a personalidade jurídica condicionada. Esse, mutatis mutandis 

" I ,  é o magistério de Caio ~ a r i o " ~ ,  lecionando sobre o a legislaçào 

precedente, muito embora adote a teoria concepcionista condicionada corno se 

vê: 

O nascituro, então, pode ser nomeado herdeiro ou leptária. Mediante 

ficção, é tido como se já existisse. Na espécie, aplica-se o artigo do, 2" 

do CC, em que está dito que a Ici p6e a salvo, desde a concepção, 0s 

direitos do iiascituro, sob a condição de vir a nascer vivo, 6 clero. 

Mudando o que deve ser mudado. 
1 12 Caio Mdrio da s jlva pmeifa, Jnstitniq6C% de direito civil, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, ,, 7 5 .  



Ha silêncio do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se 

refere a adoção do nascituro, uma vez que trata apenas da adoção da crianp e 

do adolescente e prevalece nesse sentido o entendimento de que o c a i g o  

Civil, quando trata da matéria veda a adoça0 do nascituro, por seu silêncio 

expresso e por força do art. 161 9 que assim detemina "o adotante há de ser 

pelo menos 16 (dezesseis) anos mais velho que o adotado".' l 3  Corrobora o 

argumento de que a incerteza de sua viabilidade não permite a adqão do ser 

que poderá, em tese, nascer mofio, não obstante, Silrnara Chinelato, leciona 

que a idade de 16 anos é vista em face do adotante e não do adotado, bem 

como o artigo 26 do estatuto protetivo do menor estabelece que 

reconhecimento pode preceder O nascimento do filho ou suceder-lhe o 

falecimento, se deixar descendentes" podendo, assim, ser adotado mediante 

escritura pública"4, em razão do bem maior em jogo que é vida. Logo, para a 

autora, que abraça a teoria concepcionista, 0 nascituro pode ser adotado 

invocando 0s artigos 7', 8' parágrafo único e 26 da lei 8069/90. 

11' ~ ~ ~ d ~ i ~  chvcs. Adoçlo. Belo Horizonte: Editora Dei Rey. 1994. p. 164, 

"4 silrnm chinelato e A)mei& TuUIi chil do niMdt~r0. Sg0 P ~ u ~ o :  Editora Saraiva, '&o(), p. e 
serniHo Sergio Abdal]a, OS direitos do nascituro aspectos civeis criminais e do bidireito, Belo 
Horizonte: Ed. Del Rey, 2000, P. 81- 



Entende-se por curatela o encargo que se imp& a alguém para 

cuide dos interesses daquele que é posto sob esta condiçâo. Objetiva o 

instituto velar pela reserva de direitos do nascituro e impedir a suposição, 

substituição ou supressão do parto. Via de regra a curatela é conferida em face 

de interditos, ausentes e do nascitur~"~, que poder40 estar sujeitos ao instituto 

curatela nas hipóteses legais previstas. Aqui, a curatela, como se constata 

do artigo 1779 do CC, é de quem possui O pátrio poder, excepcionada a 

hipótese de interdição da mâe, quando o seu curador será também o do 

nascituro. Mais uma vez, o Código Civil deseja salvaguardar os interesses do 

nascituro, disciplinando a curadoria ao ventre e, nesse sentido, Silmara 

Chinelato leciona ainda, sob a egide da legislaçâo precedente de mesma letra 

e cita Pontes de   ir anda"^, anunciando que: 

Pontes de Miranda esclarece que dois são os fins da curadoria ao ventre: 

pelos interesses do nascituro e impedir em favor dele e de terceiros 

a suposição, a substituiç~ e a supres* do parto. A suppositi~ parfc(s 

consiste em fazer crer que 0 filho nasceu, e, por essa fraude, algudm 

upxsenw 0 recém-nascida como filho ou filho de outrem e recolher a 

herança do marido, ou de algum seu ascendente, em cuja sucessáo 

nmcituro represente o pai. o que 6 permitido com fundamento no artigc, 

40, J 605,1620 do CC. Invoca 0 lnagis~rio de Antônio Mendes ,Aro,jca 

(Adnafariones fiarlic~, I 83) segundo 0 qual "foetus iug 

rrp~entntionn babe*". ' I' 

us ~~~t~ j yu j i,, ventre mt, datur curat0P non tutor - Ao fcfo que no VeíitTe dh - curador e ngo tutor 
Ii6 Pontes de Miranda, Tratndo de direito privado - parte apbcial da fBmiliB. direito protttivo, 9. 
li' O feto tem o direito de representação. 



7. O NASCITURO E O DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

7.1. DA CAPACIDADE PARA SER PARTE 

Ensina Humberto Teodoro Júnior que: "a capacidade processual 

consiste na aptidao de participar da relação processual, em nome próprio ou 

97 118 alheio . 

A regra aplicada é a de que aquele que possui capacidade civil 

plena"9 também chamada capacidade de fato, isto é, maiores de 18 anos ou 

emancipados possuem capacidade processual para serem autores, réus ou 

intervenientes. Ao reverso, os menores de 18 anos e maiores de 16 anos, 

desde que não emancipados, deverão para estar em Juizo, encontrarem-se 

assistidos, e se menores de 16 anos sempre repre~entados.'~' 

A capacidade processual é pressuposto processual de validade 

para o regular desenvolvimento do processo. Sua ausência pode levar a 

extinçâo do feito sem julgamento de mérito (artigos 13 e 267, IV, CPC) 

podendo o vício ser conhecido de plano pelo Juizo (artigo 267,933 CPC). 

P 

'I8 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 3 1' edição, 2000, p. 70. 
" k f .  nora 48. 
'20 Cf. Art 8" do Cbdigo de Processo Civil PBtíio conju@do com art 5" do Código Civil. 



Observe-se que a incapacidade civil da parte leva a intervenção 

obrigatória do Ministério Público (artigos 82 I e 84 CPC). Anota Luiz 

Rodrigues Wambier e outros, que: 

O conceito de capacidade processual e mais amplo que o de capacidade 

civil, pois a lei confere a primeira a alguns entes despersonalizados, isto 

é, desprovidos da segunda. Exemplos: o condomínio. o esp'lio. a massa 

falida, a sociedade de fato etc., que não tem capacidade civil mas têm 

capacidade de estar em ~uizo.'" 

A capacidade civil e a capacidade de ser parte não se imiscuem. 

Define Clóvis Beviláqua que capacidade civil é a aptidão de 

alguém para exercer por si os atos da vida civil, é o que se chama capacidade 

de fato e que todos a possuem, com a exclusão das pessoas do artigo 4,11 ,111 

e IV, do novo CC, para distingui-la da capacidade de direito, que é a aptidão 

para adquirir esses direitos e exercê-los efetivamente por si próprio ou por 

outrem ' 22. 

No mesmo sentido, Vicente Greco Filho: 

Assim. por exemplo, o menor é pessoa e portanto, capaz de direitos. 

podendo ser parte, mas não tem ele capacidade para estar em Juizo 

porque não esta no exercicio de seus direitos. A capacidade de estar em 

Juizo equivale, portanto, à capacidade de exercicio, nos termos da lei 

civil. Aqueles que, por acaso. não estejam no exercício de seus direitos 

devem ser representados por via de representar;& legal."' 

I*'  L,uiz Rodigues Wambier. FIhvio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini. Curso avangdo de processo 
civil, 2" ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 201. 
"Z Vicente Ráo, Ato jurídico. 3W.. Sào Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1994. p. 95: "A çapacidade nàt~ çonsistC 
apenas na aptidão para o exercício dos direitos, mais do que isso, na qtid8o para a prática dos atos jurídims, ou seja. na 
aptidão das pessoas p w  governarem por si, sua vida juridica autodeteminando e manifestado ou dml-do e 
executando sua vontade. no campa do direito. Assim entendida C a capacidade um requisito que o agente deve ter 
rcnlizado em sua pessoa quando pratica o ato juridico. qualificando-se. em conseqüência como pressuposto cula 
verificaçao a validade do mesmo ato depende". 
fZ3 V i a t e  Grecs Filho. Direito proct8stUll civil brasileiro. ed., S b  Pw~o: Editora Saraiva, 2wU, p. 1í)i). 



Somente o ser humano nascido possui capacidade civil, in casu 

relativa, assim também se inicia a personalidade civil; após este momento, e 

nesse sentido elas se confundem. A personalidade entendida como o conjunto 

de atríbutos que compõem a maneira de ser124 do homem silo valores'25 

morais, físicos, psicológicos e religiosos que determinam a forma interna do 

ser humano'26 e sua vida jurídica. Somente as pessoas maiores e capazes 

podem estar em luízo de, per si, ou seja, possuem capacidade processual. 

A capacidade para ser parte é a aptidão em figurar como autor ou 

réu em um dos pólos da demanda e somente os sujeitos de direitos e 

obrigações a possuem, isto é, de regra geral, as pessoas dotadas de 

personalidade civil, quando capazes ou incapazes, se capazes por si próprias, 

se incapazes por seus representantes. 

Muito embora, menores ou incapazes, representados ou 

assistidos, sejam portadores de incapacidade processual absoluta, revestidos, 

estarão de legitimidade ad causam, entendida esta pela titularização de 

direitos materiais que serão postos na lide, assim estas pessoas poderão ser 

Para 0s naturalis2as: SBo 0s atributos inerentes a condição humana. [lá um estado primitivo da personalidade prk- 
existente ao Estado e reconhecido por ele, pois o direito existe em fun* do homem e nek, o ho- funw do 
direito. (1 insigne Waltcr de MOWS icciona no fcstcjado artigo cm RT 590115: "Pode-sc assim dcfinir-sc naturcla: o 
substancial considerado como primeiro principio operativo e mais "é o ser considerado como primeiro principio das 
of>eraç&s das quais ele é a causa ativa ou o .jeito passivo". 
'as Na traça do ~nsamcnto  do jurista c filósofo Migucl Rcalc. Li* preliminares de direito-estrutura tridimelsional 
do direito, p. 64/65: "[Jrna análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra direito veio demonstrar que eles 
çonespondem a t r b  aspectos básicos, discernlveis em todo e qualquer momento da vidajurldica: um asprczo nomivo  
(0 direito wmo ordenamento e sua reqxctiva CitnCia); um avccto f á t i c~  (o direito como fato. ou sua cfetividadc meia) c 
Iiistóricii) e utii aspecto ttxiológico (o direito como valor de justiça)". 

Um dos aspectos da personalidade por Walter de Mmes no já mencionado artigo inserto em RT 590f15, 
assim leciona: "Em direito, define-se pewnalidade com grande precisElo. nestes termos: apidw pafa =r 
sujeito de direito. Ser sujeito de direito é ser pessoa". Nesse sentido sujeito de direitos é a pessoa o objeto 
desse direito é a personalidade e seus atributos pessoa e objeto não se confundem. Para muitos rq>resentani o 
mesmo =r VG. A pessoa o (5 por possuir personalidade (T. Concepcionista)". 



representadas em Juizo em verdadeira gestão de negócios. Leciona Ernani 

Fidelis dos Santos, sobre o antigo código civil: 

Os menores de 16 anos e os interditos têm capacidade de ser parte. pois 

são sujeitos de direitos e deveres. No entanto por força de lei, &o 

incapazes de exercer os atas da vida civil (artigo 5'). Na exercício de seus 

direitos e no cumprimento de suas obrigações, são representados por seus 

pais, tutores ou curadores. 

E prossegue o jurista mineiro: 

O nascituro não é pessoa, mas a lei põe a salvo seus direitos desde a 

concepção (artigo 4'). Isto quer dizer que ele tem capacidade de ser parte. 

Sendo representado por seu curador em juizo, quando ne~essário.''~ 

O incapaz não possui capacidade processual, reservada aos 

maiores e capazes, não pode por si próprio estar em Juízo, deve ser 

representado ou assistido e assim agindo, luta em Juízo pelos direitos dos 

quais é titular mas que não podendo agir por si mesmo, por lhe faltar 

capacidade de exercício ou processual, se vale de terceiros para 

instmrnentalizar seu desiderato, a fortio~"i'~% nascituro quando da lesão de 

seus direitos que se encontram reservados. É o direito conferido na 

expectativa de nascer. 

O nascituro possui apenas personalidade jurídica formal, 

condicionada ao nascimento com vida e por o ser sujeito de direitos e 

obrigações em potencial pode figurar em juizo representado1" por sua 

-- 
"' Ernani Fidelis dos Santos, Manual de direito processual civil, Vol I ,  Sgo Paulo: Saraiva, 1994, p. 59. 
128 Expressão latina correspondente a "com mais razão". 

' ~ 9  Nesse sentido RT 62511 72 e 58711 83. 



curadora,'" ajuizar demandas através de sua curadora, fato este que não se 

confunde com a legitimidade em titularizar direitos e o faz portador assim da 

legitimatio ad causam ou legitimação para agir. Em verdade o nascituro 

titulariza direitos pelo estado de pessoa natural protegida pela Constituiçilo 

Federal, e não sob o aspecto de personalidade civil, pois não é portador de 

capacidade civil de fato bem como não possui capacidade processual para 

estar em Juizo por si mesmo. A personalidade civil'" surge com o nascimento 

com vida e é ele o motor propulsor que mais tarde vai dar origem ao Homem 

pleno em vida social, sendo a concepção nidação apenas protegida como uma 

expectativa de vida. 

O nascituro não possui capacidade processual, pois esta é 

reservada aos maiores e capazes conforme artigo 7" do CPC "Toda pessoa que 

se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo", 

mas possui legitimidade ad causam para lutar em Juizo desde que 

representado, considerando-se OU não que nasça com vida, seus direitos 

materiais devem ser reconhecidos em prestígio a vida humana. A teoria 

13L"á pessoas cuja idoneidade para atuar em juízo, se bem que não se desconheça por completo, tampouco 
se reconhece plenamente. Podem atuar, mas com a condiçao de que sejam assistidas por outra pessoa. O que 
se traduz eni uma capacidade pessoal ou semicapwidade das primeiras. visto que a ação n&o pertence apenas 
a elas, mas a elas juntamente com a pessoa a que tenha de assisti-las. "Francesco Carnelutti, Instituiqões de 
direito processual civil, Vol 11, Ed. Ciassic B00k, 2000, p. 55. Nesse sentido a legislação p&ia anuncia que 
a f a l ~  de legitimidade implica na carência da açiçflo e p r  conse@i5ncia em extinçiçflo do feito x m  iuIg-ntt> 
de mérito nos termos do art. 267 do CPC - Extingue-se o processo, sein julgamento do mérito: VI  - quando 
não concorrer qualquer das condições da ação, c0m0 a possibilidade juridica, a legitimidade das partes e o 
interesse processual. 

Como visto a personalidade civil não se confunde com a capacidade e aqueles que entendem que o 
nascjturo não possui personalidade também não pode ter capacidade processual apara ser parte. (RT 566154). 
por&, em proteç8o aos meios de defesa do nascituro parte da doutrina j B  citada e da jurisprudencia ( R'I' 
625/] 72 e 587/182) reconhecem no nascitw a capacidade de ser parte ativa e passiva. Por injunção do 31.t 

491 doCPC. 



concepcionista alvitrada não é prestigiada no direito brasileiro, pelas razões 

retro apontadas. 

7.2. DA CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUIZO 

A capacidade processual'32 diz respeito aos pressupostos de 

validade, constituição e desenvolvimento do processo e está intrinsecamente 

ligada a maioridade civil. Possuir capacidade processual plena é, de per si, 

poder estar em Juizo, constituindo defensor para buscar seus interesses e 

ajuizar demandas, apresentar resposta etc., e somente aquele que possuí a 

plena capacidade civil, como os tem no Brasil os maiores de 18 anos'33, não 

se olvidando das exceçks legais'". Os relativamente incapazes e os 

absolutamente incapazes não possuem capacidade processual, isto é, niío 

poderão, de per si, estarem em Juizo e por assim dizer, poderão possuir 

apenas legitimidade para ser parte, isto é f gurar em um dos pólos da demanda 

e não de per si estar em juizo. São também pressupostos processuais de 

validade o órgão jurisdicional competente, a petição inicial apta, a capacidade 

Cf. no Código de processo civil "Art.7' Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem 
capacidade para estar em juizo. Art. 8" Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores 
OU curadores. na forma da lei civil". 
"' Ar&. 5" do Código civil: "A menoridade cessa aos dezoito aios coinpletos, quando a pessoa fica habilitada 

prática de todos os atos da vida civil". 

'" A~rt. 8" da lei 9099195: "Nk poder& ser partes, no processo instituido por esta lei, o incapaz, o preso, as 
pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. tj 1' 
~omente as pessoas fisicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os 
cessionários de direito de pessoas juridicas. 9 2' O maior de dezoito anos poderá ser atitcii.. 

independentemente de assisthcia, inclusive para fins de conciliação" e 262 do CPC. 



postulatória, a citação e a jurisdição. Logo, não possuem capacidade para 

estar em Juízo por si só os menores, e, por conseguinte, deverão ser 

representados se menores de 16 anos e assistidos os maiores de 16 anos e 

menores de 1 8 anos. 

O tema da capacidade processual ainda permite que se fale da 

capacidade para postular que via de regra se reserva ao advogado lato sensu, 

isto é, aquele que pode por lei falar por outrem, como ainda, por exceção, o 

pode o Ministério Público e o defensor público (art. 6' CPC). 

Não possui então o nascituro a capacidade civil de fato, pois sua 

personalidade aguarda o nascimento com vida, condiciona a titulação de 

direitos na ordem civil e como tal poderá reclama-los em ~uízo"~,  mas a sua 

conferência sempre a guardará seu nascimento com vida. Assim lhe falta a 

capacidade processual e a capacidade para estar em Juizo por si só, mas por 

ser titular de um direito material discutido a lei lhe confere legitimidade ad 

Causam - conforme mandamento inserto no artigo 3" do CPC "Para propor 

ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade", inclusive para 

pleitear reparação lesiva ao seu interesse desde que representado por quem de 

direito. E mais, corrobora a lei, neste aspecto, impondo por seu império que 

em todos os processos onde houver interesses de incapazes, a exigência 



formal de intervenqão de um dos membros do PARQUET"', sob pena de 

nulidade do feito137, é o curador do nascituro sob aspecto formal, n%o se 

olvidando sob o aspecto material da figura do curador ao ventre (1 779 do CC) 

que não se imiscui com a figura processual. 

A retaguarda legal processual do nascituro observa sempre os 

princípios gerais de direito que in casu avulta o princípio da igualdade'38. A 

Magna Carta é clara em ensinar que todos, homens e mulheres siio iguais em 

direitos e obrigações perante a ordem civil e por conseguinte, qualquer 

discriminação será odiosa, nesse sentido Arruda ~ lv i rn ' "  que, outrossim, 

postula da escola natalista. 

!I6 Art. 82 do Cbdigo de Processo Civil: "Compete ao Ministério Público intervir: 1 - nas causas eni que 118 
interesses de incapazes; 11 - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 
interdição, casamento, declaração de ausência e disposição de Última vontade; JII - em todas as demais causas 
em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte". 

'" Art.84 do Código de processo Civil: "Quando a lei considerar obrigatwa a imervenç&) do Mini&-jo 
público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo". 
'" Nelsoti Nery Junior, Princfpios do processo civil na constituiçllo federal, 6"ed., S&o Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 43. 
139 qualquer lei que objetivasse limitur, ao nível da lei ordin(rria a capacidade de ser parte, seria , certmente 
inconstitucional. E isto porque, nos Estados contempor$neos, há que se atentar, fundamentalmente para o sentido 
generalizador da iõonomia si@iticativo de que os homns. iguais que são. basicamente. ostenlam-se no universo 
juridiço. como suscctivcis de poderem ter todos os mcsmos direitos c obrigaçdcs. Por outro lado. c como conscq~&cia, 
garante a própria ConstituiçBo. que toda e qualquer lesBo (OU ameqa) a direito, deverá ter sua apreci-. e respectiva 
restauraç8o realizada (se for o caso), pelo Poder Judici4rio. A impossibilidade de discriminação, dando a uns capacidade 
de =r parte e a outros nBo . haure. assim . a sua ratio e.wendi do próprio texto constitucional (art 5*. inciw 1, 
estabelecendo igualdade, entre homens e mulheres, mceto no seja distinguido no próprio texto constitucional)". E 
pros-ue o iIustre jurisra: "Da mesma fotma inwn%titucionai seria a lei que negtsse aos descendentes de estrangeiros O 

direito à Frsonalidadç juridica, quando do nascimento. dando-lhes tal direito tâa .só aos dois anos de idade - isto porque a 
circunst&ncia de a descendincia provir de estrangeiros. em nosso sistema nBo ser. juridicamente. f ior  viável dc: 
discriminaçb. Outro tanto, diga-se pelas mesmas razóes, relativamente ao conceito de capacidade processual. As pessoas 
fisicas. maiores c capazes. que tSm capacidade dc scr parte no Direito Civil. tcnlo sempre capacidade prwcssual. 'rcnha- 
se presente que, se texto inserto em lei processual, regular a capacidade processual, (tal como se passava com a lei 
7.244/84 e. ho-je, com a lei 9.r)99/95) esta tiunbkn, altffa no seu âmbito, e para os atos processuais e materiais que ha,iam 
de ser praticados. a capacidade civil. por OU- palavras . trata-se dc uma norma tanto processual. quanto material. O 
início da personalidade civil do homem, portato. a capacidade de ser parte começa com o nascimento (Código Civil. 
artigo 4 - hntcpro.iío. art 3) muito embora desdc a concqçb a lei resguarde os direitos do nascituro. &sim, é passivei 
qoe em nome do nascituro se aja como sendo ele parte. ainda que nã« tenha personalidade....". "Quer dizer que os pode 
adquirir enquanto nascituro, mas de forma resolutóría , na hipótese de não nascer com vida; ou . nawendo com vida, terá 
sdquirido efíivamente direitos, desde a sua coflcepçáo não h4 soluç80 de continuidade entre ter sido nascituro e vir a ser 
pessoa" Arruda Alvim, Tratado de direito processual civil. Vol. 2. artigos 7 ao 45, Silo Paulo: Editora Revida 
dos Tribunais, 1998, p. 20121. 



O cerne da questão volta-se para as distinç0es dentro do estudo 

da capacidade processual'4o lato sensu entendida esta como a aptidâo para ser 

parte, figurar assim como autor ou réu no processo, sofrendo todos os 

entraves jurídicos que pesam sobre estas pessoas. Ao autor se confere a 

capacidade para postular, para pedir'4i e deduzir o que lhe é devido e que via 

de regra se faz através de advogado. É o ius po~tulandi'~~ que inexistia na 

por encontrar-se o direito processual indissoluvelmente ligado 

ao direito material era o lesado que postulava por si próprio perante a 

autoridade judiciária romana, sem qualquer representação no antigo direito 

romano. 

Ensina Chiovenda que a capacidade para ser parte nada mais e do 

que "a capacidade jurídica trasladodo ao processo " e, assim sendo, entende- 

se que o nascituro é possuidor de capacidade civil condicionada, não tem 

capacidade processual ou formal para ajuizar demandas por si próprio, deverá 

sempre ser representado. Nesse sentido, a magistral lição de Frederico 

Marques, quando lecionou que: 

'"' Vicente Greco Filho, Curso de direito processual civil, 1' Vol., 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p.100: 
Eduardo Anuda Alvim, Curso de direito p r ~ ~ u n l  civil, Vol. I ,  Sgo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1999, p. 176; Luiz Rodrigues Wambier et ulii. Curso evençsdo de processo civil, Vol. I i .  Slo Paub: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.292/293, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, C6digo de 
processo civil comentado in Coment4rios ao art 7'' do CPC . 6" ed., Stio Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 396. nota 3/4/5. 

j4' O pedido é o ato de inwação postulatdria do processo. 
14' Moacyr Amara1 dos Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, Vol. 1, 23" ed., São Paulo: 
Editora Saraiva, 2004, p. 36 1. 
'" LAAm de imposslvei a revelia, nBo se permitia, iguaimente, a representaçflo em Juizo: -'ninguém pode agir 
em nome de outrem" (D. 50.17.123, Ulpiano Libro XIV ad Edictum: Nemo alieno nomine Iege agire potesr). 
Se mais tarde, no processo fmulhrio surgirão as figuras do cogniror e procurator, ao tempo das ações da lei 
era vedado agir em nome alheio." José Rogério Cruz e Tucci e Luíz Carlos de Azevedo, Lições de histbria 
do processo civil romano, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 55. 



Todo homem, por ser capaz de direitos e obrigações na ardem civil 

(Código Civil, artigo 24 tem'44 capacidade processual para ser parte; e 

inclusive o nmcituro, uma vez que a lei civil põe a saivo os seus direitos 

desde a concepção (idem, artigo 4"). De igual capacidade estão dotadas as 

pessoas juridicas. 

A incapacidade processual do nascituro aparece em face de sua 

menoridade que o impossibilita de figurar em feitos por si só, o mesmo se 

dando com as pessoas do artigo 4' 11, I11 e IV do Código Civil, que aponta 

para a falta de capacidade processual em razão de sua capacidade civil 

reduzida pelas circunstâncias lá expostas, mas não por lhe faltar a condição de 

personalidade jurídica e sim por incapacidade em razão de uma enfermidade 

simples capitis dirninutio, que uma vez suplantada revigorará a plena 

capacidade processual conferidas aos maiores de 18 anos. Ter capacidade 

processual é possuir maioridade. Em proteção a vida é que pode o nascituro 

estar em Juizo representado para lutar por seus direitos. Nessa seara de 

entendimento, a capacidade civil e a capacidade para estar em Juizo ngo se 

distinguem. A capacidade processual plena se alinha com a capacidade civil 

plena, isto é, possuindo personalidade civil terá sempre capacidade de direito, 

mas nem sempre capacidade para estar em Juizo que depende dos requisitos 

idade - 18 anos como regra'45 e a não interdiçiio. Assim a capacidade para 

JOSB Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, Vol. 11, São Paulo: Forense, 1979, 
p. i 69. 
'" Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, capitulo I 1  Dos Juizados Especiais Cíveis Seçb  111 Das Partes: 
"Art. S0 Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de 
direito público, as empresas piiblicas da União, a massa falida e o insolvente civil. tj 1" Somente as pessoas 
flsicas capazes serão admitidas a a ç b  perante o Juizrtdo Especial, excluidos os cessimbios de direito 
de pessoas juridicas. 3 2' O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistêiici;~. 
inclusive para fins de conciliaç8oW. 



estar em Juizo por si só, por outro lado, depende da plenitude da capacidade 

civil que no Brasil se dá aos 18 anos, via de regrai4! As pessoas 

absolutamente incapazes serão representadas em Juízo e as relativamente 

serão assistidas, por conseqüência, não possuem capacidade processual plena. 

O nascituro é absolutamente incapaz para praticar atos da vida civil, mas não 

o é para adquirir direitos e para efeitos processuais, possui legitimidade ad 

causam, um terceiro gênero, que indíca a possibilidade em figurar em um dos 

pólos da demanda e tanto isso e verdade que pode ajuizar desde que 

representado, pedido investigatorio de paternidade'47, alimentos em sede de 

intervenção cirúrgica urgente, receber doação, etc. 

7.3 DA LEGITIMAÇAO PROCESSUAL 

A legitimidade de causa ou processual, esse terceiro gênero, que 

se alinha a capacidade civil e a capacidade processual, quando presente a 

maioridade e é por definiçiio a "pertinência subjetiva da ação", conforme 

- 

IJh Art. 666 maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 anos não emancipado (ar&. 9 . O ,  n. I), pode ser 
mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplichveis 
ks obrigações contraidas por menores". Obs: Exceto representar em Julzo, podendo somente ser mandat8rio 
extra-.judicial pois reza : Estatuto da OAB - LEI No 8.906, de 04 DE julho de 1994 titulo I da advocacia 
capitulo I11 da inscrição: Art.8" " Para inscrição como advogado é necessário: I - cepacidade civil; I1  - 
diploma ou certidfio de grachtaçQLo em direito, obtido em instituiçb de ensino oficialmente autorizada e 
credenciada; I 1 1  - o titulo de eleitor e quitaçfio do serviço militar, se brasileiro; 1V - aprovação em Exame de 
Ordem; V - não exercer atividade incompativel com a advocacia; VI - idoneidade moral; VI1 - prestar 
compromisso perante o Conselho". 
'" <&AO nascituro assiste, no plano do direito processual, capacidade para ser parte, como autor ou como réu. 
Representando o nascituro, pode a mãe propor a açilo investigat&ria, e o nascimenío com vida investe o 
infante da titularidade da pretensiío de direito material, até uma expectativa resguardada" RJTJRS 10414 18 
no mesmo sentido RT 560/220. 



ensina Vicente &eco ~ i l h o ' ~ ~ ,  citando Alfredo Buzaid. Quando a titularidade 

do direito material é exercida pessoalmente pelo titular da capacidade 

processual diz-se legitimação ou legitimidade ordinária. É nessa hipótese 

titular do direito de açâo o titular do direito material. Pode, excepcionalmente 

a lei, autorizar que terceiro, não titular do direito material e processual, 

proponha em nome próprio direito de outrem e é o que se dá com o Ministério 

Público por exemplo nas hipóteses dos artigos 201, inciso IX, da Lei 8.069/90 

- impetrar mandado de segurança, de injunçâo e "habeas corpus", em 

qualquer juizo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis afetos a criança e ao adolescente; bem como da Lei 

8.560/92, artigo 2, dentre outras hipóteses, e é o que se chama de legitimaçáo 

extraordinária ou substituição processual. 

O nascituro possui legitimação ad processum, pois pode 

perseguir em Juizo lesões a seus direitos, e este é o ensinamento de Arruda 

Alvim, que assim ditou: 

O inicio da personalidade civil do homem, e, portanto, a capacidade de 

ser parte, começa com o nascimento, muito embora, desde a concepção, a 

lei resguarde os direitos do nascituro (CC, artigo 4". Anteprojeto, artigo 

3'). Assim, é possível que se aja em nome do nascituro, considerando-o 

como parte, representando-o a pai, ou a mãe, se só tiver o pairio poder, 

ou o curador (artigo 462 e parágrafo único do CL).'*' 

14# Vicente Greco Filho, Curso de direito processual civil, 1" Vol., 17" ed., SBo Paulo: Saraiva, 2003, p. 41. 

'49 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, Vol 11, Processo de Conhecimento, p. 12. 



A legitimidade processual está intrinsecamente ligada a 

capacidade civil. O nascituro pode ser parte legitima, pois pode figurar como 

titular do direito material controvertido e logo pode persegui-lo em juízo, 

desde que representado, pois ausente sua capacidade civil. 

O nascituro pode ser parte, pois como já dito possui legitimação 

em titularizar direitos, mesmo não possuindo capacidade processual para estar 

por si só em Juizo ou capacidade civil efetiva, e nesse sentido o prbprio 

Código de Processo Civil vigente no artigo 877 abre a frente para seu 

reconhecimento de estado em procedimento especial nomeado - da posse em 

nome do na~cituro'~" -, que objetiva provar a existência de um ser com vida e 

personalidade condicionada, mas com direitos e interesses tuteláveis por seu 

curador. Possui este procedimento a natureza jurídica de jurisdição voluntária, 

pois visa tão somente a comprovação judicial da existência de um ser em 

gestação. Inexiste o periculum in mora e o fumus boni iuris das cautelares a 

constatar, muito embora lá se encontre inserto os pressupostos do 

procedimento. Nascido cessa a posse direta de terceiros em seu nome e, ele se 

investe nos seus direitos temporariamente experimentados pelo seu 

representante. O nascituro é representado porque é incapaz, náo se tratando 

aqui de argumento tautológico, mas, conseqüência determinante do artigo 2" 

150  Código de processo civil livro f f f  - DO processo ~autelst - artigos 796 a 889. titulo único - Das medidas 
cauteiares - artigos 796 a 889, capftulo I1 - dos psodimentos cautehres apocfficos - artigos 8 I 3 a 889, ser;ão ~ 1 1  
- Ifa posse em nome do nascitum - artigos 877 e 878. art. 877: " A mulher que, para garantia dos direitos do filho 
nascituro, quiser provar seu estado de gravidez. requerer8 ao juiz que. ouvido O órgão do Ministbrio Público, 
mande e-id-k por um médico de sua ~ o m ~ ã o .  f 1.' O ~ u ~ ~ t 0  sel.8 hfniído com a çerfidk de óbito 
da pessoa, de quem o nascituro sucessor. 4 2." Ser8 dispensado 0 exame se 0s herdeiros do falecido aceitarem a 
dalnragão da requerente. 6 3.' Em caso alwm a hlta do exame p l d u d i c ~  os direitos do miam.* 



do Código Civil. Possui ele legitímidade processual para lutar através de 

representante pelos direitos postos em confIito."' 

A falta de legitimidade para a causa leva a extinção do feito sem 

julgamento de mérito (267, VI, CC 301 CPC) e com este nâo se confunde. A 

legitimidade é condição formal para a demanda, ao lado da possibilidade 

juridica e do interesse de agir. O direito material nasce para a demanda desde 

que legítimos os demandantes na gênese do direito, autor e réu que 

experimentam a causa eficiente da tituiaridade, isto é, o direito de fundo ou 

material, para ajuizar o feito e que deverá ser declarado com a observância do 

devido processo legal. 

São inúmeras as decisões que conferem personalidade civil ao 

nascituro, na esfera trabalhista, para dar estabilidade provisória a 

mas para tanto reconhecem-na para inclusive v.g. postular pedido de 

alimentos em sentido amplo para si próprio, investigação de paternidade'53. 

Na esfera penal o aborto é punido como crime contra a vida e levado a júri 

popular'54, considerando-se assim a proteçâo à vida do nascituro violada. 

151 Nesse sentido R7 b25í172 

"' Enunciado 244 TST. 
'5'~pelação 193.648-1/5 I a  C - j. 14.09.93 rel. Des. Renan Lotufo ementa "lnvestigaçeto de Paternidade- 
Ação proposta em nome do nascituro pela mãe gestante- Legitimidade "ad causam" - extinção do processo 
afastada". No mesmo sentido RT 627034 RT 703/60 (TJSP) e JTJ 150190. Em sentido contr8trio por lhe 
faltar personalidade (Apelação Cível 1 8 1 -47 1 - 1, Piedade, 1 5.04.93, rei. Marcus Andrade). 

cc5digo Penal - Artigos 12 I a 36 I .  Título I - Dos crimes contra a pessoa - artigos 12 1 a 154. Capitulo I - [>os 
crimes contra a vida - artigos 121 a 128. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento art. 124 - "l'rovwar 
aborto em si nicsrna ou consentir quc outrem lho provoque: Pena - dctcnçáo. de t (um) a 3 (trCs1 anos. COdigo dc 
processo penal. L.ivro 1. 110 Processo em Geral. Artigos 1 a 393. Titulo V .  Da Competência. Artigos 69 a 91. Capitulo 111.  
Da compett?nciti Pela Natureza da tnfraçáo. Artigo 7 4 .  A competência pela natureza da ínfração será regulada pela [eis 
dn organi7ação judicikia. salvo a comwtência privativa do Tribunal do Juri. $ I .  Compete ao rribunal do Juri o 
julgamento dos crimes previstos nos artigos 121. pariigrafos 1 e 2, 122, parhgrafo único. 123, 124, 125, 126 e 127 do 
Código Penal. consumados ou tmIlsd<~''. 



Celso Agrícola Barbi em seu comentário ao Código de Processo 

Civil distingue ainda a legitimidade para a causa e a legitimidade para o 

processo: 

A legitimidade para a causa, ou legifinratio ad causuftr, não se confunde 

com a legitimidade para o processo, ou Iegiíimaíio udprocessum. Aquela 

diz respeito ao direito de ação. Esta se refere ao processo, a relação 

jurídica processual. E um pressuposto processual, tS a capacidade de estar 

em Juizo. Segundo o ensino de Amilcar de Castro ela "consiste na 

faculdade de praticar atos processuais validos, a que estejam atribuidos 

efeitos jurídicos. A legitimidade para a ação refere-se a uma determinada 

demanda, enquanto a legitimidade para o processo se refere a qualquer 

processo. Esta cabe, em geral às pessoas naturais capazes, Assim uma 

pessoa, desde que capaz, tem legitimidade para o processo, isto 6, pode 

agir em juízo praticando atos válidos em qualquer processo. Mas esta 

mesma pessoa s6 terd legitimidade para determinada ação se for titular do 

direito ajuizado. Enquanto isso, um menor absolutamente incapaz tem 

legitimidade para ação de alimentos contra seu pai; mas dada a 

incapacidade decorrente da idade. não pode praticar atos pmcessuais 

vllidos e, assim, náo tem legitimidade para o processo".'s5 

Há sintonia perfeita ente os quatro institutos: capacidade civil, 

capacidade processual, legitimidade processual e legitimidade AD CAUSAM. 

7.4. CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

As correntes natalista e natalista condicionada põe a salvo os 

direitos do nascituro a partir do momento da concepção, muito embora 

I 5 5  Celso Agrícola Barbi, Comenthrios ao código de processo civil, Vol. 1, Tomo I, artigos 1 a 55 ,  S&o 
Paulo: Forense, 1974, p. 66. 



confiram personalidade jurídica formal ou condicional antes do nascimento 

com vida, isto é, sujeito de direitos e obrigações em potencial, somente se 

nascer com vida se investirá em definitivo a personalidade civil. 

A conferencia de legitimidade processual do nascituro se faz 

presente em vênia a proteçâo constitucional de sua vida, contudo, a 

personalidade civil aguarda seu nascimento com vida'56. NZio obstante, a 

chamada corrente concepcionista, que objetiva equiparar os momentos da 

fecundação com a conferência de personalidade civil continua, na IiçOo da 

insigne Maria Helena Diniz: 

Embora a vida se inicie com a fecundação, e a vida viável, com a 

gravidez, que se da com a nidwão, entendemos que o inicio legal da 

personalidade jurídica e o momento da penetração do espermatouiide no 

óvulo, mesmo fora do corpo da mulher, pois os direitos da personalidade, 

como o direito à vida, à integridade fisica e à saúde, independem do 

nascimento com vida. Apenas os efeitos de direitos patrimoniais, como o 

de receber doação ou herança, dependem do nascimento com vida.'-" 

156 Responsabilidade civil - Acidente de veículos - Invasão de preferencial - Morte da companheira e 
nascituro, bem como da av& das menores. Culpa inequfvoca do preposto do apelante. Indenimções de ordem 
material e moral devidas. Legitimidade do companheiro em exigir indenizaçh pela morte de sua 
companheira, sendo que a renda mensal da vitima-companheira é a constante de sua última indenira(;&o. 
Devida a indenização pela mofie do nascituro, a titulo de dano moral, visto que a morte prematura do feto, 
em cortseqiiência do ato ilicito, f-ustra a possibilidade certa de que a vida humana intra-uterina pknificaria na 
vida individual. Pensão devida ao feto. Impossibilidade. Há uma expectativa de direito em relação ao 
nascimento do feto. Personalidade jurídica 96 inicia-se com o nascimento com vida. Art. 4" do CC. Correta a 
pensa<> fixada e destinada ar) companheiro e filhas. 0 limite fixado para a cessaqilo da peos8t~ é de 69 anos. 
conforme nova orientaçao jurisprudencial. (TAPR, 3" C., AC 106.201-3, Rel. Juiz Eugênio Achille 
Grandinetti, 01.08.1097). 
'57 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, Vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 122. 



Ao tdrrnino do presente trabalho, chegamos às seguintes conclusòes: 

1 - A vida humana se inicia com a fecundaçso e a personalidade se 

inicia com o nascimento com vida. 

2 - Ao conjunto de normas que tutelam os direitos da pessoa chamamos 

de direitos da personalidade. 

3 - A capacidade de fato ou de direito se confunde com o início da 

personalidade civil . 

4 - Os direitos da personalidade são inatos ou positivos e dizem 

respeito ao ser humano. Para os positivistas é da lei que nasce o direito, sua 

existência depende do reconhecimento do Estado. 

5 - Os direitos da personalidade silo: 1 - inatos ou originais e começam 

a ser construídos a partir da nidação, mas conferidos apenas com o 

nascimento com vida. 

6 - O artigo 2' do Código Civil atribuí o inicio da personalidade civil 

do homem a contar do nascimento com vida. A personalidade civil pela 

corrente concepcionista deve estar protegida desde a nidação, inclusive para o 

anecefálico, e portanto, desde este momento o homem possui direitos 

personalíssimos tutelaveis já conferidos, como alimentos, honra e tantos 

outros. 



7 - O direito pátrio hodierno, considera que o nascituro passará a existir 

para o mundo jurídico após o nascimento com vida, e conseqüentemente, 

nega-lhe personalidade civil antes de nascer. 

8 - Possui o nascitun, legitimidade ad causam, e pode ser titular de 

direitos materiais violados, podendo, desde que representado, perseguir em 

Juizo direitos. 

9 - Três são as correntes que procuram explicar o início da 

personalidade: teoria concepcionista pura, concepcionista condicionada e a 

teoria natalista. 

10 - Para os partidários da teoría concepcionista pura, o nascituro, 

incondicionalmente, ao iniciar a nidação ou antes mesmo com a fecundação, 

está investido de personalidade e assim sendo guarda direitos e obrigaçks na 

ordem jurídica. Admitem estes, a existência de amparo legal patrio aos 

direitos do nascituro, punindo inclusive o aborto. 

11 - A fertilização in vitro não está abrangida, logo aquele concepto 

distante do útero materno não alça a condição de ser humano viável ainda. 

12 - O direito processual ampara o nascituro através de instituto 

próprio nomeado - da posse em nome do nascituro. A representação do 

nascituro no pedido investigatório de paternidade assiná-la a legitimação ad 

causam do nascituro como titular de direitos materiais personalíssimos, em 

razão do resguardo constitucional do direito à vida. 



13 - Para os defensores da teoria concepcionista condicionada, o 

nascituro possui personalidade sim, mas condicionada ao nascimento com 

vida, e somente terá os direitos conquistados no ventre materno após seu 

nascimento viável . Falecendo no ventre materno nunca chegou a possuir 

personalidade civil. 

14 - Para os natalista o nascituro antes do nascimento é um ser humano 

em potencial, não possui existência própria, pois desligado da mãe, sua sorte 

se findaria. Ocorre uma expectativa de vida que atingirá sua maturação com o 

desligar absoluto do ventre materno, isto é, quando por si só ao dar a primeira 

inspirada de ar para seus virgens pulmões passará a ser pessoa e completará a 

ordem natural de sua existência. 

15 - A legislação pátria adotou na dicção do artigo 2' do Código Civil a 

teoria natalista condicionada, pois confere ou condiciona a aquisição de 

direitos pelo nascituro ao seu nascimento com vida, e apnta como inicio da 

personalidade o nascimento com vida. 

16 - Argumentos de ordem religiosa, moral e científica, até o presente 

momento legislativo, apenas operam o condão de no máximo conferir direitos 

ao nascituro condicionado ao nascimento com vida, quando muito, e no mais 

das vezes, lhe é negada a personalidade jurídica e por conseguinte, náo é 

considerado sujeito de direitos e obrigações na ordem civil, é o entendimento 

predominante. 



17 - O nascituro, é considerado nos dias de hoje, e pelo que parece 

continuará a ser nos dias futuros, em razão da dicçiio do nove1 Código Civil, 

spe homini, isto é, pessoa em formação, recebendo somente direitos 

condicionados que a lei lhe confere, e desde que nasça com vida. Assim 

também é grande parte da legislação estrangeira. 

19 - Parte minoritáría da legislação comparada adotou a teoria 

concepcionista, contudo, esta não foi a inclinação brasileira que, preferiu a 

cautela de se aguardar o nascimento com vida para lhe conferir direitos 

efetivos e a própria personalidade civil. 

20 - A jurisprudência, em sua maioria, n5o confere ao nascituro 

personalidade civil e por conseqüência lhe nega legitimação processual, o que 

vem a gerar a impossibilidade do nascituro ir a Juízo lutar por lesões a sua 

pessoa. 

21 - Por outro lado, a responsabilidade civil decorrente de danos 

morais em face do nascituro é reparada em deferência a ordem constitucional 

do amparo e proteção h vida. 

22 - A capacidade de direito do nascituro efetivamente existe quando 

de seu nascimento com vida. 

23 - O nascituro não possui capacidade processual, pois lhe falta a 

capacidade civil plena. 

25 - Possui o nascituro legitimação ad causam, poderá titularizar 

direitos violados e assim poderá perseguir em Juízo eventuais le&s sofridas. 



26 - A capacidade processual é exclusiva do portador da capacidade 

civil plena. 

27 - Quem não possui capacidade civil plena também nilo possui 

capacidade processual ou .legitimação processual e assim não pode estar de 

per si em Juizo, devendo ser assistido ou representado. 

28 - O nascituro por ser pessoa possui legitimidade ad causam e, 

assim, titulariza direitos materiais protetivos de sua nove1 personalidade que 

poderao ser objetos de lide. 

29 - O nascituro é representado em Juízo para a proteção dos direitos 

da personalidade que se inicia com a nidaçao para a corrente concepcionista 

pura. 

30 - A lei material não prestigia a corrente concepcionista e confere 

personalidade apenas aquele que nasce com vida. 
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