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RESUMO 

O trabalho de pesquisa sobre o direito do nascituro apresentara a definição e conceito 
do tema discutido, como também relacionara com os demais conceitos  chamados de 

prole eventual com a intenção de promover maior conhecimento a cerca do assunto 
discutido como concepturo e natimorto distinguindo-os de modo compreensível, 

norteado por discussões em torno do ordenamento jurídico tais como. O artigo 2° do 
Código Civil brasileiro esculpe se a regra sobre nascituro: “A personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro”. O artigo 1° do Código Civil brasileiro é plena: “Toda pessoa 
é capaz de direitos e deveres na ordem civil” ou seja, a noção de capacidade se 

engrena com a de personalidade e a de pessoa.    
Logo, exploraremos concepcionista que são partidários de que o nascituro deve 
ser considerado pessoa. Explicando essa posição a partir do direito de estado de filho, 

sendo que alguns ordenamentos jurídicos fundamentam essa teoria, tais como: (Artigo 
1.597 do Código Civil), direito à curatela (artigo 1.779 do Código Civil), à 

representação (artigos 1.779 c.c 1.634, inciso V do Código Civil e ainda artigo 22 da 
Lei 8.069/90 e artigo 439 da CLT), direito de posse em seu nome (artigos 877 e 878 
do Código de Processo Civil), direito de adquirir por testamento (artigos 1.798 do 

Código Civil) e outros.  Enquanto a corrente natalista que defende que a personalidade 
jurídica só acontece com o nascimento com vida. 

E assim vislumbrar os entendimentos contraditórios e semelhantes do direito do 
nascituro, para melhor fundamentar de modo alusivo a realidade enriquecendo a 
pesquisa, como também, avaliar os resultados que as discussões percorreram até os 

dias de hoje e quais foram às decisões com maiores adesões. E por 
fim as considerações nas quais avaliará o assunto de modo peculiar objetivando 

interpretar  esse conceito e a visão dos autores e a normas jurídicas em alguns 
casos concretos.   
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INTRODUÇÃO 

 

O direito a vida é de todo ou qualquer ser humano, no entanto há algumas 

controvérsias a cerca deste assunto e este trabalho irá traze – las de modo a 

esclarecer com a diferença entre o nascituro o concepturo e natimorto para melhor 

entender essa classificação. 

Pois a importância que exige discutir esse assunto, é justamente a falta de 

especialidade em torno deste assunto já que o ordenamento jurídico é amplo não o 

trata com especificidade. 

Também abordara em seu texto o conceito de personalidade e autonomia 

atrelado ao nasciturotrazendo entendimentos como a corrente dos concepcionista no 

qual defende o direito de pessoa do nascituro baseado em alguns ordenamentos 

jurídicos.  

No entanto a corrente natalista entendem que o nascituro não tem tais direitos 

pelo fato da possibilidade de não ter vida, ou seja, o feto nascer morto,a qual e adotada 

pela 2ª parte do Artigo 2° do código Civil /2002. Tem-se que o nascimento com vida 

não é condição para a conquista da tutela dos direitos da personalidade 

E proporcionado a visualizar quais das duas tem majoração doutrinaria, e ao 

ler criar uma opinião a respeito do assunto através de interpretações ressalvada pelas 

duas correntes, caracterizando em termos a necessidade de um olhar mais individual 

para tema, tão apreciado mais com pouca minunciosidade no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Na pesquisa utilizou se de pesquisas bibliográficas tais como Constituição 

1988. Constituição da Republica Federativa do Brasil, Código Civil brasileiro lei n. 

10.406, de 10-01-2002, Semeão, Sergio Abdalla- Os direitos do nascituro. E sites de 

pesquisas explorados como complemento como o www.portaleducacao.com.br e 

www.significados.com.br. 

http://www.portaleducacao.com.br/
http://www.significados.com.br/


 

 
 

 
 

Tal pesquisa trouxe esclarecimento a medida dos estudos e seus resultados 

que será introduzido para que assim possa ser analisados e concluídos 

interpretativamente. 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Para melhor fundamentar e ter uma noção de como seda o inicio desta 

perspectiva do que se trata o nascituro a idéia de que quando uma mulher descobre 

que esta grávida ela carrega em seu ventre um feto uma vida humana, e toda vida 

humana é possuidora de direitos. 

Sendo possível em alguns casos confundir alguns conceitos também 

chamados de prole eventual como o concepturo e natimorto. 

A diferença entre o concepturo para o nascituro é que o nascituro já foi 

concebido já é um feto existente enquanto o concepturo ainda não foi concebido, mas 

há uma esperança que venha a ser. (Artigo1799, I do código civil) 

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde 

que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 

No entanto e de suma importância referenciar a diferença entre o nascituro e 

natimorto.  

O natimorto e o ser vivo que não nasce vivo, ou seja, existem alguns fatores 

que devem ser considerados para que o feto possa ser classificado como natimorto e 

não um aborto espontâneo. 

Gestação igual ou superior a 20 semanas; 

Estatura igual ou superior a 25 centímetros; 

Peso corporal do feto igual ou superior a 500 gramas; 

Caso o feto morto apresenta quaisquer desses requisitos, já pode ser 

considerado um natimorto.A definição de natimorto é utilizada para distinguir os fetos 

que nascem vivos e os chamados abortos espontâneos, quando o feto morre antes 

da vigésima semana de gestação. 



 

 
 

 
 

Porém existem duas correntes a concepcionista e a natalista, cada uma com 

uma visão a cerca do direito do nascituro. 

A corrente concepcionista afirma que o nascituro deve ser considerado 

pessoa. Explicando essa posição a partir do direito de estado de filho, sendo que 

alguns ordenamentos jurídicos fundamentam essa teoria, tais como:  

 
Art. 1.597.do código civil brasileiro que: . 
 Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

 I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida 
a convivência conjugal;  

II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 

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

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; 
 IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;  

 V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. 

 

Nos artigo 1609 e 1779 do código civil. 

Parágrafo Único - O reconhecimento pode preceder ao nascimento do filho ou 

ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes.  

Art.1779 - Dar-se-á curador do nascituro se o pai falecer, estando grávida a 

mãe, não tendo poder familiar.  

Parágrafo Único - Se a mulher estiver interdita seu curador será o do nascituro.  

        O nascituro tem garantida a defesa de seus interesses, por terceiro, o curador, 

na ausência e/ou impossibilidade dos responsáveis legais. Preservam-se os direitos 

do nascituro, ainda que lhe faleça o pai, estando grávida a mãe e não esteja esta em 

condições de assumir o poder familiar por impedimento tal como, por exemplo, doença 

mental. Há ainda dispositivo que garante ao nascituro direito à sucessão, no art. 1798: 

“Art. 1798 - Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão. 

Já corrente natalista entendem que o nascituro não tem tais direitos pelo fato 

da possibilidade de não ter vida, ou seja, nascerem mortos. 

Sendo vista como a doutrina majoritária e a afirmação advir da legislação pátria 

que não tipifica o direito do nascituro por ser muito ampla, assim o nascituro não pode 

ser detentor do seu direito antes do nascimento. 



 

 
 

 
 

 

No útero, a criança não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos, 

nunca foi sujeito de direitos, nem pode ter sido sujeito de direito (=nunca foi 

pessoa). Todavia entre a concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-

se em situação tal que se tem de esperar o nascimento para se saber se 

algum direito, pretensão, ação, ou exceção lhe deveria ter tido. Quando o 

nascimento se consuma, a personalidade começa. (MIRANDA, 2000) 

 

Deste modo, Miranda esta afirmando a corentenatalista que segundo eleo feto 

ainda no ventre da mãe não pode ser considerado pessoa de direito, em outras 

palavras a criança deve nascer respirar pelo menos para que assim possa ser 

possuidor de direito. O autor é inflexivel em seu posicionamento, porém temos a quem 

como os concepscionistas que não compartilham da mesma opinião mesmo que no 

artigo art. 2º diz que " A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 

vida", defendendo a corrente natalista no entanto  no art. 227 da Constituição Federal 

conjugado ao art. 4o do Código Civil de 1916, atual art. 2o do Código de 2002: 

 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao homem desde 

sua concepção, no ventre materno, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 

 

 Sendo extremamente discutida nos dias atuais essa contradição na 

interpretação jurídica, sendo objetivo deste trabalho trazer essas núncias de forma 

bibliográficas e através de apontamentos lógicos para melhor compreender o assunto 

e chegar intelectualmente em resultados plausíveis. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O artigo é com base em pesquisa bibliográfica seguindo a teoria natalista onde 

que a mesma no apresenta que o nascituro é um ser já concebido com direito contrario 

de outras doutrinas que partem do nascimento. Tal conclusão nos refere a 



 

 
 

 
 

concepções fundamentais e já discutidas e usadas pelos nossos magistrados 

conforme Miranda um inflexível, afirma a corrente natalista que: 

 

O feto ainda no ventre da mãe não pode ser considerado pessoa de direito, 

em outras palavras a criança deve nascer respirar pelo menos para ter 

direito.Sendo extremamente discutida nos dias atuais essa contradição na 

interpretação jurídica, sendo objetivo deste trabalho trazer essas núncias de 

forma bibliográficas e através de apontamentos lógicos para melhor 

compreender o assunto e chegar intelectualmente em resultados plausíveis.  

 

Os quadro abaixo nos demonstram um caminho resumido da doutrina: 

Quadro 1-  

 

Fonte: www.materialconcursopublico.com/personalidade-natural/  

 

Quadro 2-  

 



 

 
 

 
 

 

Fonte:www.megajuridico.com/nascituro-tem-personalidade-juridica-afirma-stj-de-

portugal. 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se por tanto, através deste trabalho que o direito à vida é antes que 

mais nada um direito indispensável a qualquer pessoa, fato este que deve ser 

respeitado e regido em nossa constituição o que nos garante já, desde a concepção 

ao fim da vida. 

Nossa constituição abrange esta garantia a qualquer cidadão brasileiro, que 

começa da concepção. Este direito do nascituro é considerado também sujeito de 

direito no que prevê nosso ordenamento jurídico brasileiro. 

O nascituro mesmo não sendo uma pessoa de direito para o código civil, ele é 

considerado sujeito de direito para este ordenamento. Pois a doutrina também 

garantiu a ele como ‘’ sujeito’’ o direito à vida como nascituro. 

A raça humana tem como grande e valioso bem, a vida. Que é algo muito 

precioso em nossa criação e na humanidade, por isso tal discussão é tão importante 

para o direito. E nós como operadores do direito, demos grandes importância e 

relevância a este tema tão discutido muitas vezes em nosso código. É de grande 

importância para que se possa resguardar o direito ao nascituro, como a vida, 

alimentos gravídicos em sua gestação o que regula a lei 11.804/2008. 



 

 
 

 
 

Portanto, o direito do nascituro, vem tomando seu espaço no direito e que o 

nascituro tem personalidade desde a concepção, e que não possui mera “expectativa 

de direitos”, mas sim direitos. 
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