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RESUMO

 O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos insti-
tuídos no ordenamento jurídico sobre os Direitos do nascituro 
à vida e aos alimentos. O texto procura ressaltar os pontos 
principais tanto dentro da lei, quanto do posicionamento dos 
Tribunais acerca do assunto. Inicia com uma introdução históri-
ca sobre o nascituro, e logo após trazemos os conceitos de vá-
rios doutrinadores. Apresentando por fim, os aspectos jurídicos 
de que trata o Código Civil e a Lei de alimentos gravídicos. Este 
estudo mostra os direitos assegurados ao nascituro.
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1. INTRODUÇÃO: breve relato histórico do direito de per-
sonalidade

 Na antiguidade, o direito à personalidade perfazia-se 
diante de poucos, sendo um privilégio que requeriam algumas 
condições para a sua aquisição. Nota-se, exemplificadamente, 
que para as culturas antigas, em termos gerais, os escravos 
não eram considerados como sujeitos de direito. Quanto à cul-
tura romana, Venosa (2003, p. 138) ressalta que:

Os romanos não possuíam termo específico para de-

signar os sujeitos de direito, pois persona é usado nos 

textos com a significação de ser humano em geral, apli-

cando-se também aos escravos que não eram sujeitos 

da relação jurídica; eram considerados coisas (res).

 Nesse passo, a personalidade na civilização antiga 
aportava-se como um atributo para alguns, não sendo direito 
de todos os seres humanos. Ademais, tinha-se que os nascidos 
com alguma malformação congênita eram considerados como 
animais, sendo rejeitados e mortos pela própria família, tendo 
em vista que não detinham direitos de qualquer espécie.
 O Direito romano dispunha de proteção aos nascituros, 
ou seja, resguardavam os seus direitos, quando nascido com 

vida e sem malformação, considerando-os, portanto, uma pes-
soa ou “persona”.
 Segundo Lotufo (2003, p. 89), “no direito romano o 
início da personalidade ocorria com o nascimento, pois o feto 
ero portiomulierisvelvisserum, isto é, parte da mulher, parte 
vísceras”. Desta forma, o direito romano foi o primeiro a se 
manifestar sobre os direitos do nascituro, considerando-o no 
momento de sua concepção, ligando o feto ao direito da mãe 
e ao próprio direito à vida.
 No Brasil, o direito do nascituro começou desde as Or-
denações Filipinas que previu a proteção ao nascituro. O Có-
digo Civil de 1916 atribuiu direitos à personalidade jurídica. E 
nas Constituições de 1934 e 1946 já demonstravam evidências 
acerca de direitos inerentes ao homem. 
 Todavia, tem-se que, com advento da Constituição Fe-
deral de 1988, que consagrou os direitos e garantias individu-
ais, ocorreu a ampliação dos direitos da personalidade, posto 
à elevação do princípio da dignidade da pessoa humana, con-
tribuindo para a interpretação da lei brasileira.

2. CONCEITO

 Com reflexos do Direito Romano, o Código Civil brasi-
leiro criado pela Lei nº 10.406/02 trata no seu livro I, capítulo 
II sobre os direitos da personalidade, mantendo a mesma con-
sideração legal do Código Civil de 1916, no que tange os direi-
tos do nascituro. Assim, a atual legislação civil dispõe em seu 
art. 2o: “a personalidade civil da pessoa começa com o nas-
cimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”. Nota-se, no entanto, que o Código 
não conceituou o que é nascituro, deixando para doutrina uma 
livre interpretação sobre o tema, de forma que o vocabulário 
jurídico brasileiro de Silva (2008, p. 516) traça a seguinte defi-
nição:

Derivado do latim nasciturus, particípio passado de nas-

ci, quer precisamente indicar aquele que há de nascer.

Designa, assim, o ente que está gerado ou concebido, 

tem existência no ventre materno: está em vida intraute-

rina. Mas não nasceu ainda, não ocorreu o nascimento 

dele, pelo que não se iniciou sua vida como pessoa.

Embora o nascituro, em realidade não se tenha como 

nascido, porque como tal se entende aquele que se se-

parou, para ter vida própria, do ventre materno, por uma 

ficção legal é tido como nascido, para que a ele se asse-
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gurem os direitos que lhe cabem, pela concepção. (...)

Nesse diapasão, segue Venosa (2003, p. 160), aduzindo que:

O nascituro é um ente já concebido que se distingue 

daquele que não foi ainda concebido e que poderá ser 

sujeito de direito no futuro, dependendo de uma prole 

eventual; isso faz pensar na noção de direito eventual, 

isto é, um direito em mera situação de potencialidade 

para o que nem ainda foi concebido.

 Portanto, trata-se o nascituro de uma vida intrauterina 
que há de nascer, ou seja, ainda se encontra no ventre mater-
no, em processo de desenvolvimento, sendo passível de direi-
tos na ordem social.

3.TEORIAS SOBRE A PERSONALIDADE JURÍDICA DO NAS-
CITURO

3.1 Teoria natalista

 Segundo tal teoria, o nascituro não seria considerado 
como pessoa em si, mas traduzido como ‘coisa’ na ordem jurí-
dica. Nesse passo, antes do nascimento não há de se falar em 
direitos de personalidade, sendo estes adquiridos, portanto, 
somente com o advento do nascimento e da vida, onde, nas 
palavras de Wald citado por Gonçalves (2011, p. 103), “a sua 
existência, no tocante aos seus interesses, retroage ao momen-
to de sua concepção”.
 Sendo assim, a personalidade ocorrerá a partir do 
momento que o feto nascer com vida, isto é, o nascituro tem 
apenas uma expectativa de direito, segundo preleciona a dita 
teoria. Neste sentido, Dalvi (2008, p. 68) diz que:

O nascituro somente tem expectativa de direitos, des-

de a sua concepção, a personalidade só ocorre com o 

nascimento com vida. Os defensores dela entendem que 

o nascituro não tem personalidade jurídica e, também, 

falta-lhe a capacidade de direito, sendo que a lei ape-

nas protegerá os direitos que possivelmente ele terá se 

nascer com vida e que são enumerados taxativamente 

no ordenamento jurídico (direito à adoção, posse, etc.). 

Ela compreende a vida exterior do bebê se este veio a 

respirar.

 A corrente que se liga a tal teoria não considera que 

o nascituro possui personalidade civil, mas assegura o seu di-
reito. Essa teoria adota a presunção de expectativa de direi-
tos, que concretiza com o nascimento com vida. Assim, Stolze 
(2009, p. 82/83) simplifica em sua doutrina, que:

A Lei Civil trata do nascituro quando, posto não o con-

sidere pessoa, coloca a salvo os seus direitos desde a 

concepção (art. 2º do CC-02; art. 4º do CC-16).

Ora, adotada a teoria natalista, segundo a qual a aqui-

sição da personalidade opera-se a partir do nascimento 

com vida, é razoável o entendimento no sentido de que, 

não sendo pessoa, o nascimento possui mera expectati-

va de direito.

 Quanto aos adeptos da teoria natalista apontam-se Síl-
vio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira e Santiago Dantas. 
tem-se, ademais, alguns entendimentos jurisprudenciais que 
seguem a linha adotada pela teoria em comento. Assim, cita-
se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INÍCIO DA PERSO-

NALIDADE CIVIL. TEORIA NATALINA X CONCEPCIONIS-

TA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA 

DA AÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO EX OFICIO 

DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. I- Recepcionada pelo 

Código Civil, especificamente em seu artigo 2º, a teoria 

natalina é a empregada para a contagem do marco ini-

cial da personalidade jurídica da pessoa natural. Assim, 

o nascituro não poderá ser titular do direito pleiteado, 

por faltar-lhe a personalidade civil. Desta forma, ausen-

te uma das condições da ação, o pedido juridicamente 

possível, o processo merece ser extinto, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código 

Processual Civil. Age com erro in judicando o julgador de 

primeiro grau, ao receber a ação e julgar improcedente 

o pedido, motivo por que a cassação da sentença é me-

dida impositiva. II- Mesmo cassado o decisum, o feito 

deve ser extinto por este Tribunal, que detêm capacida-

de para tanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, 

o que não implica supressão de instâncias, nos termos 

do § 3º do artigo 267 do Código de Processo Civil. III- No 

que pertine ao pedido de prequestionamento, estando 

a matéria exaustivamente analisada nos autos, mostra-

-se infundado o pleito. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO 

EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO – Ap. Cível 
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nº482392-06.2007.8.09.0051, DJ 633, 8ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 13-07-2010). 

 Todavia, assim como assevera Tartuce (2010, pg. 144),  
em sua obra de Direito Civil, “o grande problema da teoria 
natalista é que ela não consegue responder à seguinte consta-
tação e pergunta: se o nascituro não tem personalidade, não é 
pessoa; desse modo, o nascituro seria uma coisa?”. Sendo as-
sim, analisa-se que a teoria natalista realiza uma interpretação 
literal e simplista dos termos gerais traduzidos no Código Civil 
quanto ao nascituro.

3.2 Teoria concepcionista

 Adotada por corrente moderna de doutrinadores, essa 
teoria defende que a personalidade civil do nascituro será ad-
quirida no momento da concepção, ou seja, desde o momento 
da concepção, o nascituro já é detentor de direitos na ordem 
social, reconhecendo-se, assim, sua qualidade de ‘pessoa’.
 Essa teoria surgiu sobre influência do direito francês 
afirmando que a personalidade começa antes do nascimento, 
onde os interesses do nascituro devem ser assegurados.
 Elevamos, ademais, a Convenção Interamericana dos 
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, promul-
gada em 1969 e já ratificada pelo Brasil como influenciadora 
direta na qualificação de direitos ao nascituro. A mencionada 
legislação declara em seu art. 1º, item 2, que para efeitos ge-
rais, “pessoa é todo ser humano”. Ademais, conceitua no seu 
art. 4º, item 1 que “toda pessoa tem o direito de que se respei-
te sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 
desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado 
da vida arbitrariamente”.
 Nesse sentido, Chinelato e Almeida, citada por Stolze 
(2009, p. 84), aduz que:

Juridicamente, entram em perplexidade total aqueles 

que tentam afirmar a impossibilidade de atribuir capaci-

dade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’. A legislação 

de todos os povos civilizados é a primeira a desmenti-

-lo. Não há nação que se preze (até a China) onde não 

se reconheça a necessidade de proteger os direitos do 

nascituro (Código chinês, art.1º). Ora, quem diz direitos 

afirma capacidade. Quem afirma capacidade, reconhece 

personalidade.

 Contribuindo para esta linha de entendimento, a juris-

prudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decidiu 
reconhecer a personalidade ao nascituro, conforme o seguinte:

SEGURO-OBRIGATÓRIO. ACIDENTE. ABORTAMENTO. DI-

REITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO. O NASCITURO 

GOZA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DESDE A CONCEP-

ÇÃO. O NASCIMENTO COM VIDA DIZ RESPEITO APENAS 

A CAPACIDADE DE EXERCÍCIO DE ALGUNS DIREITOS 

PATRIMONIAIS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 

(Ap. Cível nº 70002027910, 6ª Câmara Cível, TJRS, Rel. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, 28-03-2011).

 Nesse passo, os doutrinadores que defendem essa te-
oria apontam que o nascituro é detentor de direitos desde a 
sua concepção, entretanto, alguns direitos só serão alcançados 
com o nascimento com vida. Seguindo essa linha de raciocí-
nio, Gonçalves (2011, p. 105) aduz que “a personalidade do 
nascituro não é condicional; apenas certos direitos dependem 
do nascimento com vida, notadamente os direitos patrimoniais 
materiais, como a doação e a herança”. Logo, “o nascimento 
com vida é elemento do negócio jurídico que diz respeito à sua 
eficácia total, aperfeiçoando-a”.
        Destarte, podemos perceber que os direitos do nascitu-
ro estão resguardados no Código Civil de 2002o qual elenca 
o artigo 542, tratando acerca da doação ao nascituro; o art. 
1.780, o qual se refere à curatela e; art. 1.799 que fundamenta 
a questão da sucessão. Sendo assim, todos esses direitos são 
suspensivo de forma que serão cancelados se o nascituro tor-
na-se um natimorto (nascido sem vida).
 Quanto aos adeptos da teoria em comento, segundo 
Tartuce (2010, p. 145) elencam-se Silmara Juny Chinelato, 
Pontes de Miranda, Rubens Limonge França, Giselda Maria 
Fernandes Novais Hironaka, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, Cristiano Chaves de 
Faria e Nelson Rosenvald, Francisco Amaral, Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama, Antônio Junqueira de Azevedo, Gustavo 
Rene Nicolau, Renan Lutofo e Maria Helena Diniz, os quais de-
fendem a tese dos direitos inerentes ao nascituro.
 Nesse passo, Diniz, citada por Tartuce (2010, p.146) 
dispõe:

O embrião ou o nascituro têm resguardados, normati-

vamente, desde a concepção, os seus direitos, porque a 

partir dela passa a ter existência e vida orgânica e bioló-

gica própria, independente da de sua mãe. Se as normas 
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o protegem é porque tem personalidade jurídica. Na 

vida intrauterina, ou mesmo in vitro, tem personalidade 

jurídica formal, relativamente aos direitos da personali-

dade jurídica material apenas se nascer com vida, oca-

sião em que será titular dos direitos patrimoniais, que se 

encontravam em estado potencial, e do direito às inde-

nizações por dano moral e patrimonial por ele sofrido”.

 Arrematando o entendimento traduzido pela teoria 
concepcionista, Gonçalves (2011, p. 105), ressalta que o Enu-
ciado nº I, aprovado na I Jornada de Direito Civil, realizada em 
Brasília pelo Conselho da Justiça Federal, proclama: “A prote-
ção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no 
que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, 
imagem e sepultura”. Logo, tem-se que tal disposição, reco-
nhecendo os direitos do nascituro e natimorto, “contraria a 
tese natalista, para a qual este não desfruta de nenhum direi-
to”
 Diante disso, pela teoria concepcionista tem-se que o 
nascituro encontra-se totalmente resguardado em seus direi-
tos desde o momento da concepção, qualificando-o, portanto, 
como ‘pessoa’.

4. DOS DIREITOS

4.1. Direito à vida

 A Constituição Federal assegura no caput do art. 5º o 
direito à vida como garantia fundamental, ao estabelecer que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-

reito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade 

(...).

 O texto constitucional não traz a definição e nem quan-
do se inicia a vida humana, somente trata de modo genérico, 
que todos têm o direito à vida sem distinção de raça, cor, ida-
de, forma física ou psíquica. Ainda sim, a Constituição Federal 
mostra no artigo 227 (2008, p. 61), outra previsão sobre a 
proteção à vida:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prio-

ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-

cação, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.

 Nesse passo a Lei nº. 8.069/90 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) leciona em seu artigo 7º que “a criança 
e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde me-
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em 
condições dignas de existência”.
 Cumpre salientar que o direito à vida é assegurado a 
todos, e claramente definido pela legislação brasileira à prote-
ção para o nascituro e a mãe. Assim, é dever do Estado prote-
ger à vida, à saúde, à liberdade, educação, ou seja, o Estado 
tem dever de dar a todos os cidadãos o direito a uma vida 
digna, com igualdade para todos.

4.2. Direito aos alimentos

 Para proteção da gestante e do nascituro adveio a Lei 
nº 11.804/08 a qual regulamenta os alimentos gravídicos, foi 
essa legislação, sancionada em 5 de novembro de 2008, que 
trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro a segurança para 
a gestante, durante os possíveis nove meses de sua gravidez.
 Nesse sentido, o artigo 2º da supramencionada lei 
deu à gestante o direito de exigir do suposto pai os alimentos 
necessários para a manutenção de uma gravidez adequada à 
gestante, fazendo-se ressaltar que tal direito é dado à mãe 
mas os benefícios serão para o nascituro. Diante de tal afirma-
ção, tem-se Chinellato citada por Tartuce (2010, p. 149):

A recente Lei n. 11.804, de 5 de novembro de 2008, que 

trata dos impropriamente denominados ‘alimentos gra-

vídicos’ – desnecessário e inaceitável neologismo, pois 

alimentos são fixados para uma pessoa e não para um 

estado biológico da mulher – desconhece que o titular 

do direito a alimentos é o nascituro, e não a mãe, partin-

do de premissa errada, o que repercute no teor da lei”.

 Stolze e Pamplona Filho (2009, p.86) defendem que o 
nascituro tem direito a alimentos como forma de proteção para 
um desenvolvimento saudável, relevando, assim, a qualidade 
de nascituro como pessoa detentora de direitos.
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 Diante de tal posicionamento, encontra-se ampa-
ro, também, em entendimentos jurisprudenciais, citando-se, 
exemplificadamente, posicionamento do Egrégio Tribunal de 
Justiça de Goiás, que assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DA CON-

TESTAÇÃO. ALMENTOS GRÁVIDICOS (LEI Nº 11.804/08). 

INDÍCIOS DE PATERNIDADE. DIREITO DO NASCITURO. 

PEDIDO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NE-

CESSIDADE POSSIBILIDADE. I – EQUIVO-SE O JULGADOS 

PRIMITIVOS AO MANDAR DESENTRANHAR A PEÇA DE 

DEFESA E DEMAIS DOCUMENTOS JUNGIDOS AOS AU-

TOS PELO RÉU TEMPESTIVAMENTE, DENTRO DO QUIN-

QUÍDIO PREVISTO NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.804/08. 

II – OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS SÃO FIXADOS MEDIAN-

TE INDÍCIOS DA PATERNIDADE DO DEMANDADO, TRA-

ZIDOS PELA AUTORA NA INICIAL, VISANDO ATENDER 

AS DESPESAS ADICIONAIS DO PERÍODO DE GRAVIDEZ 

E QUE SEJA DELA DECORRENTES, ‘EX VI’ DO ARTIGO 6º, 

DA LEI Nº 11.804/08. III – NESTES TERMOS, HAVENDO 

INDÍCIOS DA PATERNIDADE APONTADA, É CABÍVEL A 

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO NASCITURO, 

DESTINADOS À GESTANTE, ATÉ QUE SE ULTIME A RE-

ALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. IV – PARA A FIXAÇÃO 

DO ‘QUANTUM’ DA VERBA ALIMENTAR, DEVE-SE LEVAR 

EM CONTA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA GESTANTE E 

A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, CONSI-

DERANDO-SE A CONTRIBUIÇÃO QUE TAMBÉM DEVERÁ 

SER DADA POR AQUELA, NA PROPORÇÃO DOS RECUR-

SOS DE AMBOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, DA LEI 

Nº 11.804/08. V – NÃO DEMOSNTRADOS ELEMENTOS 

SUFICIENTES E CONVINCENTES APTOS A ENSEJAR A 

REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS PROVISÓ-

RIOS FIXADOS, UMA VEZ QUE A NECESSIDADE DE SE 

GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA DO NASCITURO E DEPOIS 

DA CRIANÇA SE SOBREPÕE À EVENTUAL INOBSERVÂN-

CIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE, POSTO 

QUE ESTE SERÁ MELHOR APURADO AO LONGO DA DE-

MANDA PRINCIPAL E TENDO EM VISTA QUE AQUELES 

SÃO DE CUNHO PROVISÓRIO CAPAZES DE SEREM REVIS-

TOS A QUALQUER TEMPO, URGE MANTÊ-LOS INTACTOS. 

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO 

Ag. Instr. 92752-19.2010.8.09.0000 – 1ª Câmara Cível, 

DJ 602, Des. Luiz Eduardo de Sousa, 08-06-2010).

  Portanto, ao falar de prestação de alimentos deve-se 

entender que essa garantia que a genitora tem de requerer 
a prestação do suposto pai é inerente não ao seu estado de 
gestação, mas sim ao indivíduo denominado nascituro que se 
encontra em desenvolvimento no ventre materno. Destarte, o 
direito dispõe-separa com o nascituro, porém, ao garantir que 
a mãe tenha uma gestação tranquila garantindo um acompa-
nhamento médico, pré-natal entre outros, permitindo, assim, 
que o nascituro tenha um desenvolvimento saudável e condi-
ções dignas de desenvolvimento.

4.3. Danos morais 

 No que tange aos direitos do nascituro, a indenizações 
de cunho moral e material, verifica-se que a jurisprudência tem 
decido favoravelmente, fazendo-se efetivar a teoria concepcio-
nista.
 Nesse passo, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça reconheceu, por unanimidade, o direito de um nascituro de 
receber indenização por danos morais. A indenização devida à 
criança antes mesmo do nascimento foi fixada no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul pela morte de seu pai, André Ro-
drigues, em um acidente de trabalho. Assim tem-se a ementa 
do referido tribunal superior:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. 

MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIES A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. 

JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PROCES-

SO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECUR-

SAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONFIGURDA A 

MÁ-FÉ DA PARTE E OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. 

ANULAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DANO. 

DESNECESSIDADE. CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FILHO NASCITURO. IRRELEVÂNCIA NA FIXA-

ÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (STJ. RECURSO ES-

PECIAL Nº 931.556 - RS (2007/0048300-6). RELATORA: 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: ?? . 

Data de Publicação: ??

 Diante de tal fato, ressalta-se, ademais, o voto da Mi-
nistra Nancy Andrighi diante da ementa supramencionada:

O dano moral é, repise-se, consequência do fato danoso. 

A potencialidade lesiva deste confere à análise do dano 

moral um mínimo de objetividade, em contraste com o 
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absoluto subjetivismo – donde imprestabilidade – da 

discussão sobre a extensão íntima da dor sofrida.

E, nesse ponto, é forçoso admitir que esta – a gravidade 

da ofensa – é a mesma, ao contrário do abalo psicológi-

co sofrido – que não é quantificável – seja ele suporta-

do por filho já nascido ou nascituro à época do evento 

morte.

 Sendo assim, amparando-se na mesma linha de racio-
cínio, Benedita Inêz Lopes Chaves e Silmara Chinelato, ambas 
citadas por Chaves “a indenização por dano moral causado 
ao nascituro é plenamente justificável, uma vez que este seria 
pessoa e titular de direitos”. Nesse caminho, segue aduzindo 
que “o fundamento legal da responsabilidade, seja ela contra-
tual ou extracontratual, seria exatamente o mesmo usado para 
os já nascidos”.
 Nesse diapasão, consolida-se o posicionamento que 
eleva o nascituro como ‘pessoa’, efetivando direitos a sua 
personalidade que, no caso do dano moral, seja devidamente 
averiguado e constatado o dano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

        Segundo doutrinadores e ordenamento jurídico brasileiro, 
o nascituro é sujeito de direito, sendo protegido pelo Código 
Civil no seu artigo 2º. Porém, devemos ressaltar que há diver-
gência entre doutrinadores, sobre a teoria natalista e a teoria 
concepcionista, de forma que a corrente contemporânea tem 
adotado esta última.
  Desta forma, pauta-se na igualdade instituída pela 
Carta Magna, e, portanto, não pode haver distinção para com 
o nascituro, sendo o mesmo protegido juridicamente. 
 Logo, os Tribunais têm entendido que a teoria concep-
cionista deverá ser adotada pela interpretação jurídica, acre-
ditando que o nascituro goza do direito da personalidade civil 
desde a sua concepção.
 Verifica-se ainda que a doutrina e a jurisprudência te-
nha resguardado os direitos aos alimentos gravídicos para o 
custeio da gestação, que foi instruído pela lei 11.804/08, que 
veio para reforçar a teoria concepcionista. Assim, o nascituro 
se torna uma pessoa humana com seus direitos reconhecidos 
por lei.

ABSTRACT

 The purpose of this is known aspects established in 
our legal system on the Rights of the unborn child to life and 
food. This paper seeks to highlight the main points both within 
the law, and the positioning of the Courts on the subject. It 
begins with a historical introduction on the unborn child, and 
soon after we bring the concepts of various scholars. Introdu-
cing finally the legal aspects of dealing with the Civil Code and 
Law gravidic food. This study shows the rights secured to the 
unborn child.

Keywords: unborn - personality – rights.
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