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Eixo VIII: Direito e Identidade 

A proteção da pessoa humana é um tema recorrente no direito atual, isso porque, ao 
contrário do que acontecia com o Código Civil de 1916 que nitidamente possuía uma visão 
patrimonialista, nossa atual codificação visa à proteção da pessoa em seus aspectos mais 
amplos, uma vez que o homem foi centro de referência e de inspiração no momento em que o 
legislador elaborou este códex. Como é cediço, a personalidade civil é uma aptidão que 
garante a pessoa ser titular de direitos existenciais, ao ponto que, é de suma importância 
precisar o momento em que se inicia esta proteção. O tema parece ser de fácil elucidação, mas 
vêm sendo uma das mais acirradas discussões em nosso Direito Brasileiro. 

Sobre o tema, existem vários posicionamentos totalmente respeitáveis elaborados por 
diversos autores, onde podemos escalonar três correntes básicas acerca da aquisição da 
personalidade, quais sejam: A Teoria Natalista, a Teoria Concepcionista e a Teoria da 
Personalidade Condicional. 

A primeira teoria, a Teoria Natalista, adotada por doutrinadores como Eduardo 
Espínola, Vicente Ráo, Silvio Rodrigues , baseiam suas idéias no art. 4° do Código Civil de 
1916. Para estes civilistas a personalidade civil só seria adquirida a partir do nascimento com 
vida, sendo que o nascituro não poderia ser considerado pessoa, gozando de mera expectativa 
de direito.E nesse sentido, defendendo a citada teoria, João Luiz Alves (1917, p.25) 
complementa o raciocínio, nos seguintes dizeres, 

 
Entretanto, é preciso reconhecer quem subordinada à cláusula de nascimento 
com vida, a personalidade desde a concepção não terá outra significação que 
não seja a de criar, como na teoria do Cód., uma expectativa de direito... Que 
importa dizer que o ente apenas concebido tem personalidade, se mais tarde, 
nascendo sem vida, não adquiriu direitos?... Os efeitos jurídicos surgem no 
acto do nascimento, com ou sem vida: no primeiro caso opera-se a 
acquisição de direitos, que se transmitem pela morte posterior do recém- 
nascido; no segundo caso, nenhum direito se adquire. A personalidade, que 
se caracteriza pela capacidade da acquisição e goza de direitos, não teve, de 
facto existência. Para que dar-lhe então existência de direito, a que a própria 
lei só assegura efeitos após o nascimento? Bem andou, portanto, o Cód., em 
fixar o início da personalidade humana no facto do nascimento com vida. 
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Extrai-se desta posição que os direitos subjetivos se encontram na verdade em mera 
expectativa de direito, vindo a ser adquiridos apenas se o concebido vier a nascer com vida. 
Afere-se também a existência de uma segunda teoria, denominada de Teoria Concepcionista, 
defendida por autores como Limongi França, Francisco dos Santos Amaral e Silmara 
Chinelato, sendo que, para estes adeptos a personalidade jurídica é reconhecida desde a 
concepção, não sendo justo condicionar os direitos do nascituro ao nascimento com 
vida.Ademais, comungam o entendimento que em existindo alguma condição, esta deve ser 
restringida aos direitos patrimoniais, e não aos direitos da personalidade, devendo, portanto, a 
norma civilista ser interpretada de modo amplo e geral. 

Sob o ponto de vista jurídico e filosófico, Limongi França (1999, p.28-9) aponta a 
aquisição da personalidade pelo nascituro, nos seguintes termos, 

 
Filosoficamente, sem que nos seja necessário o apoio de toda uma corrente 
respeitabilíssima do pensamento humano (aristotélico-tomista), o nascituro é 
pessoa porque já traz em si o germe de todas as características do ser 
racional. A sua imaturidade não é essencialmente diversa da dos recém 
nascidos, que nada sabem da vida e também não são capazes de se conduzir. 
O embrião está para a criança como a criança está para o adulto. Pertencem a 
vários estágios do desenvolvimento de um mesmo e único ser: o Homem, a 
Pessoa. Juridicamente, entram em perplexidade total aqueles que tentam 
afirmar a impossibilidade de atribuir capacidade ao nascituro “por este não 
ser pessoa”. 

 
A par da discussão das tuas teorias anteriores, tem-se a Teoria da Personalidade 

Condicionada, tendo como entusiastas desse posicionamento Washington de Barros Monteiro, 
Miguel Maria de Serpa Lopes segundo a qual se reconhece os direitos da personalidade desde 
a concepção, entretanto, resta subordinado a condição de se nascer com vida.Em apertada 
síntese a corrente condicionalista susta que o início da personalidade se da com a concepção, 
entretanto, este fator só irá acontecer se realizar a condição do nascituro nascer com vida, 
momento em que a pessoa é considerada como tal desde sua concepção. 

O início da personalidade e, consequentemente, a sua proteção é uma matéria 
controvertida no sistema jurídico mundial e, em decorrência deste fator, respeitáveis correntes 
foram elaboradas para solucionar o problema, podendo-se destacar a existência das três 
teorias aqui abordadas, sendo elas: Natalista, Concepcionista e da Personalidade Condicional. 

Sob uma análise conclusiva e com todo respeito aos entusiastas deste 
posicionamento, depreende-se que a teoria Natalista não reflete os anseios da sociedade 
moderna, estando atrás da evolução social, vez que em pleno século XXI onde a dignidade da 
pessoa humana encontra seu auge, não seria justo considerar que o nascituro não tem 
personalidade, isso porque, ao lhe ser negada a personalidade, considera-se que ele não é 
pessoa. 

Por sua vez, quanto a teoria condicionalista, pode ser facilmente observado que ela é 
essencialmente natalista, pois, ora, condicionar o nascimento com vida a aquisição dos 
direitos da personalidade é dizer que seu início se da com o nascimento, conforme afirmam os 
teóricos natalistas. Portanto, para este posicionamento o nascituro não seria dotado de 
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personalidade, visto que seus direitos continuam condicionados ao nascimento e, portanto, 
não é considerado pessoa sob a ótica do direito. 

Observa-se que a codificação civil não esgota toda matéria referente à proteção 
humana, devendo se levar em consideração outros ramos do direito, principalmente quanto se 
refere aos direitos fundamentais, constante da Constituição Federal em seus dispositivos 1° ao 
5°. Dai decorre a cláusula geral de tutela da pessoa humana, uma vez que, ao adotar um 
sistema aberto, o Código Civil não afasta os direitos assegurados pela Constituição. 

 
Conforme restou demonstrado, a própria jurisprudência entendeu por vezes a 

existência de violação aos direitos da personalidade do nascituro e o seu direito a reparação 
por danos morais. Os danos morais, nada mais são do que a transgressão de um direito da 
personalidade, concluindo, portanto, a aquisição de personalidade desde a concepção. 

Deve ser destacado que, conforme restou consignado em análise ao direito 
estrangeiro, a legislação não só brasileira, como a da maioria dos países, se encontram 
totalmente estagnadas e ultrapassadas se levar em consideração os anseios da sociedade 
moderna. A maioria da doutrina dos países aqui apresentados, buscam demonstrar a 
necessidade de implementação da teoria concepcionista, uma vez que na maioria das vezes a 
legislação não garante a proteção desde a concepção. 

 
Concluindo, justificou-se a elaboração deste trabalho com a finalidade de se 

apresentar a teoria que mais se enquadra na realidade jurídica em que o direito brasileiro se 
encontra, apontando e analisando as teorias supramencionadas, bem como destacando o 
posicionamento dos tribunais superiores acerca da matéria e do próprio direito estrangeiro. 
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