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RESUMO
As garantias fundamentais e os direitos da personalidade constituem em importantes direitos conquistados, precisam
fazer jus no meio social, resguardando os direitos do sujeito desde a concepção até a morte. Objetiva-se por meio dessa
pesquisa bibliográfica abordar os direitos da personalidade, suas características e seu processo histórico, ressaltando os
direitos do natimorto que são resguardados mesmo após o óbito, pois a eles não abrangem direitos patrimoniais, mas
possuem outros  direitos  que  precisam se  respeitados.  A  metodologia  adotada  é  através  de  pesquisa  bibliográfica
pautados nas leis, doutrinas e jurisprudências. Conclui-se que, esses direitos da personalidade são de suma importância
para os estudiosos do direito, magistrados, família e a sociedade como um todo, e a medicina, a área civil  e penal
possuem suas contribuições para que esses direitos possam ser protegidos. São relevantes pesquisas científicas diante
do tema abordado, para que possam aprimorar melhor os profissionais do direito, para que atuem com justiça diante do
caso concreto.

PALAVRAS-CHAVE: Contribuições; Direitos; Justiça; Natimorto. 

1 INTRODUÇÃO

O ser humano pouco a pouco veio conquistando seu espaço no meio social, algo que épocas
passadas eram outra realidade apresentando uma evolução histórica, com o avanço da sociedade o
direito foi sendo aprimorado e conquistado dia a dia, as garantias e direitos pessoais foram sendo
incorporados  e  adquirindo  relevância  social  ao  meio  jurídico.  Deste  modo,  vários  costumes  e
crenças foram sendo positivas no Direito Positivo e se tornando uma garantia à comunidade se
transformando em leis e sendo uma garantia fundamental aos cidadãos, pois o direito é mutável e se
molda conforme as necessidades da sociedade.

Diante  desse  exposto,  a  lei  maior  como  outros  ramos  do  direito  tutelam  essa  proteção
fundamental  a  vida  do  sujeito  e  expõe  punições  a  quem  a  elas  desacatarem  conforme  estão
expressos,  e  não  devem  violar  a  dignidade  da  pessoa  humana.  Assim  sendo,  os  direitos  da
personalidade presentes em leis extravagantes é uma dos grandes benefícios conquistados em todo
esse lapso temporal,  protegendo diversas ações vivenciadas no cotidiano tais como: a honra, a
imagem, à vida, a liberdade intelectual, à intimidade sexual e outros, estendendo no que tange a
integridade física, moral e intelectual dos indivíduos.

Objetiva-se por meio desse estudo ressaltar os direitos da personalidade, suas características
e o processo histórico das garantias, esclarecendo que, embora o indivíduo venha a óbito no parto
ou pós- parto terá direitos da personalidade, embora não abrange a sucessão, terá alguns direitos a
serem resguardados, e a medicina, a área civil e penal também contribuem para resguardar esses
direitos. A justificativa dessa pesquisa se pauta que, os direitos da personalidade são fundamentais
no meio social não apenas aos estudiosos do direito, magistrados, mas a família, a sociedade pra
que tenham discernimento dos direitos que possuem, pois não se pode alegar desconhecimento das
normas legais. A metodologia adotada será através de pesquisas bibliográficas por meio de estudos
realizados por doutrinadores e pesquisadores, pautando-se nas leis, doutrinas e jurisprudência.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Distante de obter toda a complexidade dos direitos da personalidade, objetivamos por meio da
pesquisa  adentrar  através  de  um aprofundamento  teórico  diante  dos  conceitos  dos  direitos  da
personalidade com enfoco nos direitos do natimorto que, embora não obtenha direitos patrimoniais,
mas possuem aqueles que precisam ser resguardados como garantias fundamentais, sendo este, o
objeto de análise desta pesquisa. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi à pesquisa bibliográfica
utilizando pesquisas já realizadas do tema, leis, doutrinas e jurisprudência. 

A relevância dessa pesquisa configura-se na importância de estudos que demonstrem os
direitos da personalidade que o natimorto possui mesmo que o nascimento não seja com vida, mas
o  corpo  morto  possui  direitos  que  precisam  ser  respeitados  na  sociedade.  Os  conteúdos
apresentados  direcionam  para  maiores  estudos  diante  desses  direitos  que  possibilitem  o
aprofundamento de estudos e metodologias de ação, esclarecendo os direitos da personalidade a
toda  a  comunidade e  auxiliando aos estudiosos do direito  referente  ao  objeto  de  análise,  com
finalidade  de  explanar  os  direitos  da  personalidade  com  ênfase  no  natimorto  não  apenas  aos
estudiosos do direito, mas também aos familiares e a comunidade em geral, possibilitando assim, o
discernimento dos direitos que possuem e o seu cumprimento no meio social.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O direito da personalidade surgiu no século XIX, sendo manifestado pelo Otto Von Gierke,
embora a proteção à pessoa humana tenha tido suas primeiras considerações com os gregos e
romanos. Mas, o cristianismo caracterizou em grande influência para o surgimento da proteção ao
ser humano, ao proclamar a relação do homem com Deus, assim por meio dessas considerações
romperam certas concepções políticas dos romanos perante o conceito  de pessoa pautados no
status libertatis, civitatis e família (LEITE, 2006).

Os direitos da personalidade conquistaram um importante espaço no meio social e no âmbito
jurídico, tornou-se um direito legalmente expressos na Lei maior sendo constitucional e a ofensa a
eles acarreta elemento caracterizador de dano moral e patrimonial indenizável. Desde a antiguidade,
os direitos da personalidade eram tutelados onde puniam com ofensas físicas e morais à pessoa em
Roma e na Grécia, mas recentemente é visto como um direito subjetivo (DINIZ, 2014).

Esse avanço histórico teve grande influência de dois marcos importantes, provenientes de
duas tradições: o cristianismo e a declaração dos direitos no fim do século XVIII.  O cristianismo
exalta o indivíduo como ser único, que possui valor absoluto independentemente de suas condições,
distinguindo  o  mesmo  da  coletividade  e  com  livre  arbítrio,  e  a  declaração  dos  direitos  sendo
substrato para que pudesse proporcionar a libertação de vários homens de diversas limitações que
eram expostas ao sistema feudal. Assim sendo, preparou-se um novo ambiente econômico, cultural
e político, surgindo assim, o Estado de direito (DONEDA, 2005). 

Mas, o que alavancou a defesa dos direitos individuais e a valorização da pessoa humana e
sua liberdade cidadã com maior intensidade foi com a Declaração dos direitos em 1789, e após a
Segunda  Guerra  Mundial  no  qual,  através  das  diversas  agressões  ocasionadas  por  meio  dos
governos totalitários à dignidade humana, reconheceu-se e obteve uma maior conscientização da
relevância dos direitos da personalidade para o meio jurídico, resguardando-se na Assembleia Geral
da ONU de 1948, Convenção Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas (DINIZ,
2014).

Portanto, O Código Civil e a Constituição Federal posteriormente deram ênfase aos direitos
da personalidade por meio das leis extravagantes tutelando esses direitos, e qualquer desacato
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diante desses,  será punido o sujeito que ocasionar situações discriminatórias e atentatórias aos
direitos e liberdades fundamentais (DINIZ, 2014).

Os direitos da personalidade constituem em direitos absolutos do indivíduo, que adquirem ao
nascimento com vida e são extintos com a morte do cidadão. Esses direitos nada mais são do que
deveres jurídicos de todos os membros da sociedade, sendo próprio da pessoa, fazendo assim parte
da personalidade do titular. É importante ressaltar que, os direitos são inúmeros e estão prescritos
na lei maior, cujo modo, deve ser cumprido conforme a legislação em vigor, tendo assim proteção
constitucional (WALD, 2002).

Amaral  (2000)  afirma  ainda  que,  a  personalidade  do  sujeito  nada  mais  é  do  que,  um
agrupamento de princípios e regras que concede proteção ao ser humano seja em seus aspectos e
manifestações diante da sociedade. Deste modo, os direitos da personalidade estão presentes a
partir do art. 1 do Código Civil, tendo como foco os valores essenciais do ser humano, em seus
vários aspectos sejam eles: físico, moral e intelectual. 

A  Constituição  Federativa  Brasileira  após  1988  fundou-se  como  Estado  democrático  de
direito, onde após esses anos, o objetivo principal é a dignidade da pessoa humana, sendo o ser
humano o objetivo fundamental da ordem jurídica. Destarte, a Constituição assim, recusa quaisquer
atos  praticados  que  venha  expor  o  ser  humano  em  situação  desagradável,  desconsideração,
desigualdade perante os outros cidadãos ou até mesmo priva-lo de suas condições, pois constituem
em amparo legal da norma (NOBRE JUNIOR, 2000).

Embora a personalidade e a capacidade, serem muito próximas entre si,  são importantes
termos a distinção entre ambas, pois não se caracterizam em sinônimos, personalidade é os direitos
do indivíduo que são exercidos no decorrer de sua vida, já a capacidade é a autonomia de exercer
esses  direitos,  tendo  lhes  aqueles  que  são  impedidos  pela  lei  de  seu  exercício,  como  os
absolutamente incapazes e relativamente incapazes (AMARAL, 2000).

Assim sendo, o autor acima nos esclarece sobre: 

Enquanto a personalidade é um valor, a capacidade é a projeção desse valor que traduz em
um quantum. Pode-se ser mais ou menos capaz, mas não se pode ser mais ou menos pessoa.
Compreende-se  assim,  a  existência  de  direitos  da  personalidade,  não  os  direitos  da
capacidade.  O  ordenamento  jurídico  reconhece  a  personalidade  e  concede  a  capacidade,
podendo considerar-se esta um atributo daquela (AMARAL, 2000, p. 216).

Conforme  esse  pressuposto,  o  ordenamento  jurídico  nos  proporciona  os  direitos  da
personalidade, e ao possuirmos ele pautados na lei, poderemos exercê-los ou não, dependerá do
que a lei nos dizer. Vale mencionar que, o direito protege e garante aos cidadãos sua reprodução e
conservação diante da sociedade, como o princípio que ressalta sua dignidade humana.

Os direitos da personalidade não são sujeitos à transferência de um indivíduo ao outro, ou
seja,  caracterizam  em  direitos  inerentes  á  dignidade  humana,  assim  sendo,  são  inalienáveis,
intransmissíveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. Destarte, o indivíduo não pode conceder direitos de
sua personalidade para outrem que não o tenha como: direito á vida, à liberdade física ou intelectual
entre outros (RODRIGUES, 2003).

Diniz (2014) complementa e exemplificam com maiores detalhes os direitos de personalidade,
estes possuem determinadas características que devem ser expostas para a compreensão, pois são
direitos absolutos pelo fato de serem oponíveis a efeito erga omnes, não são transmissíveis pelo fato
do sujeito não poder dispor, transferindo total ou parcial esfera jurídica a outrem, quaisquer que seja
o sujeito e a situação vivenciada por ele. 

Destarte, esses direitos da personalidade nascem com o sujeito titular e com ele é extinto,
sendo inseparáveis. Haja vista, os direitos da personalidade são indisponíveis em via de regra, mas
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possui um respaldo na lei  admitindo a disponibilidade do direito em casos em prol do interesse
público, pois este deve prevalecer diante do privado (DINIZ, 2014).

Vale ressaltar que, os direitos da personalidade independem de uma relação familiar para ser
caracteriza um direito, assim tanto em relações interna dos familiares ou da relação dos familiares
com outros indivíduos da sociedade, são permitidos os direitos de sua personalidade. Deste modo,
os direitos são indeterminados, sendo alguns desses direitos: a igualdade e a liberdade, constituição
de família ou dissolução da mesma, direito a privacidade, ao nome, direito à moradia entre outros
(DELGADO, 2016).

Vale mencionar que, os direitos da personalidade são passíveis de serem defesos frente à
integridade física (direito à vida, direito ao corpo vivo, direito ao corpo morto), integridade intelectual
(à  liberdade  de  pensamento,  de  autor,  de  inventor,  de  esportista,  de  esportista  participante  de
espetáculo público) e integridade moral (à liberdade civil, à honra, à honorificência, à intimidade, à
moral, ao recato, ao aspecto moral da estética humana, à identidade pessoal, familiar e social, ao
segredo  pessoal,  doméstico,  profissional,  político  e  religioso,  a  identidade  sexual  entre  outros
(DINIZ, 2017).

A personalidade jurídica tem seu início com o nascimento com a vida a partir do instante que
ocorreu a sua respiração, mesmo que momentânea e que não prossegui por horas ou dias, mas
segundos já considera que o mesmo nasceu com vida. Deste modo, embora aparentemente não
demonstre relevância o nascimento e após instantes o óbito do feto para alguns, para o direito das
sucessões  esta  ação  é  de  suma  relevância  e  merece  uma  enorme  cautela,  pois  envolve  a
transmissão de bens patrimoniais, mesmo que o indivíduo não esteja mais em vida, e embora seja
natimorto possui direitos da personalidade.

Vale ressaltar que, trata-se de um ato relevante para o direito, envolvendo interesses na área
civil como o direito da personalidade, o direito das sucessões relacionadas ao caso concreto. Desde
modo, é preciso que especialistas possam comprovar verdadeiramente o nascimento com vida ou a
ausência constatando cientificamente, por meio da entrada de ar em seu pulmão, com essa entrada
estará comprovada sua respiração (DINIZ, 2014).

Entretanto, mesmo que o recém-nascido não teve respiração e batimentos cardíacos, ele terá
direitos. Vale ressaltar que, independentemente da criança nascer com vida ou não, deverá ser
registrada,  pois  o  registro  de  nascimento  caracteriza  em  uma  instituição  pública  com  fins  em
identificar os cidadãos, concedendo o exercício dos direitos inerentes a ele (DINIZ, 2014).

Portanto, o foco a ser esclarecido não é a questão hereditária, embora tenha a influência da
atuação do direito e do ordenamento jurídico, mas caso o sujeito nasça com vida ou ausência dela, e
mesmo  sendo  natimorto  terá  direitos  da  personalidade  quanto  a  sua  honra,  nome,  imagem,
sepultura, mas não proveniente ao direito das sucessões.

A teoria natalista, é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico e pela doutrina tradicional, do
qual  a  personalidade  inicia  com  o  nascimento  com  vida,  pois  antes  do  nascimento  não  há
personalidade, mas ressalva-se, direitos ao nascituro desde a sua concepção (RODRIGUES, 2003).

O natimorto caracteriza-se no feto que nos procedimentos provenientes ao nascimento, são
expelidos pelo seio materno sem vida, não tendo indícios de respiração em seus pulmões. Embora
seja uma situação traumática e entristecedora para os pais e familiares, é extremamente verídico na
sociedade e o ordenamento jurídico protege seus direitos e os concedem direitos da personalidade
mesmo frente ao luto fetal.

Brasil (2009) define natimorto:

Natimorto  ou óbito  fetal:  é a  morte  do produto da gestação antes da expulsão ou de sua
extração completa do corpo materno, independentemente da duração da gravidez. Indica o
óbito o fato de, depois da separação, o feto não respirar nem dar nenhum outro sinal de vida
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como  batimentos  do  coração,  pulsações  do  cordão  umbilical  ou  movimentos  efetivos  dos
músculos de contração voluntária (BRASIL, 2009, p. 25).

Rodrigues (2009) menciona que, a sensação da perda de um filho é dolorosa e causa impacto
vasto  tanto  a  mãe,  pai  e  afeta  todos  os  membros  da  família,  algo  inesperado  que  abala
integralmente á área emocional e afetiva dos envolvidos.

Vale ressaltar que, diante da realidade enfrentada é preciso que todo o nascimento ocorrido
no território nacional deverá ser registrado, mesmo que o feto seja um natimorto ou venha a óbito
logo após o parto. Assim sendo, deverá ser registrado no Livro “C auxiliar” respeitando os elementos
arrolados no art. 54 da lei Nº 6.015/73 em caso de natimorto, e se a morte for por ocasião do parto,
deverá realizar dois registros: o de nascimento e o de óbito (DINIZ, 2014).

Diante  dos  aspectos  fundamentais  da  personalidade,  os  direitos  ao  corpo  morto  são
garantidos a ele e protegidos pelo ordenamento jurídico, dos quais estão interligados com o direito à
integridade física. Assim sendo, embora não tenha a personalidade civil merecem respeito a família
e a sociedade, estando protegidos alguns direitos tais como: ao sepulcro, à cremação, à utilização
científica, relativos ao transplante e ao culto religioso (DINIZ, 2017).

Consequentemente, nada mais justo e idôneo frente aos pais e familiares do natimorto, pois
diante de uma situação desagradável e infelizmente dolorosa a família, o mínimo que a sociedade
precisa demonstrar diante da perda, é o respeito, embora ocorra situações que violam esse bem
jurídico, um exemplo claro são os crimes cometidos contra os mortos.

A polêmica muitas vezes pode estar na evidência ao natimorto em questões que envolvem a
sucessão hereditária,  pois o natimorto pode ter sido proveniente de uma expulsão materno sem
indícios de vida ou por poucos instantes ter nascido com vida e vir a óbito em seguida. O que
ocasiona a dúvida é a concretização dessa afirmação de que, realmente nasceu morto ou não.
Assim sendo, a medicina constata-se por meio de exames clínicos denominado tradicionalmente
como docimasia hidrostático de galeno, provando o verdadeiro ocorrido de maneira profissional e
clínica (GONÇALVES, 2003).

Haja vista, é essencial destacar que, esse exame é apenas um dos adotados na sociedade
para esse fim, mas como a medicina vem inovando e está cada dia mais avançada, existem outros
exames mais modernos e eficazes que produzem o mesmo efeito, até mesmo por meio de outros
órgãos do corpo além da constatação dos pulmões do indivíduo (GONÇALVES, 2003).

Deste modo, esse exame clínico pode gerar inúmeras polêmicas e discussões por familiares,
no que tange ao direito das sucessões, pois ao gerar um natimorto, ele terá direitos provenientes a
sua honra, imagem, sepultamento não abrangendo a herança, mas caso nascer e logo após morrer,
o sujeito obteve direitos hereditários que devem seguir a ordem hereditária (GONÇALVES, 2003).

Assim sendo, Brasil (2002) expõe a ordem hereditária a ser cumprida, em caso de falecimento
para a correta transmissão hereditária, expresso no art. 1829 do Código Civil:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com
o falecido no regime da comunhão universal,  ou no da separação obrigatória de bens (art.
1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver
deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;
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IV - aos colaterais (BRASIL,2002).

Consequentemente, é relevante ter conhecimento diante da compreensão do natimorto ou
nascituro, pois em ambos os casos definirá a ordem de herança aos seus pais ou familiares neste
caso, e a medicina apresenta suma importância para a comprovação do verdadeiro nascimento e
direito no que tange as sucessões. 

Prerrogativa importante que não deve ser esquecida, é que a transmissão de herança está
relacionada aos direitos de sucessões, e sua verdadeira transmissão não é admitida em vida, mas
apenas após o falecimento, onde a morte caracteriza um fato jurídico que a herança só será obtido
pelos herdeiros com o óbito.  Esclarece ainda que: “A morte natural é o cerne de todo o direito
sucessório, pois só ela determina à abertura da sucessão, uma vez que não compreende sucessão
hereditária sem o óbito do de cujus, dado que não há herança de pessoa viva” (DINIZ, 2017, p. 34).

Em caso de perda e danos perante a violação dos direitos da personalidade, permanece em
discrepância do juiz na análise do caso concreto, se determinada ação acarreta lesão ou não, e se o
mesmo fato  caracteriza-se  em perdas e  danos.  Analisando-se no caso concreto,  violado esses
direitos  previstos  no  ordenamento  jurídico  e  comprovadas  em  juízo,  terá  a  vítima  os  direitos
afirmados no art. 12, assim entendem-se tanto a norma em vigor como a jurisprudência, sendo este
fato confirmado por meio do processo Nº TST-RR-201300-36.2008.5.02.0039, onde o juiz concedeu-
lhe o provimento a vítima, que teve direitos da personalidade lesionado pelo empregador (MELLO
FILHO, 2016).

Consequentemente, o surgimento desses direitos pautados no ordenamento jurídico, devem
ser tutelados pois se trata de um valor intrínseco ao ser humano e interligado com a sua dignidade
(ROCHA; DIAS, 2015).

RECURSO ESPECIAL.  CIVIL.  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO INDENIZATÓRIA  POR DANO
MORAL.  PARTO  GEMELAR.  UM  NATIMORTO.  DESAPARECIMENTO  DO  CADÁVER.
RESPONSABILIDADE  DO  NOSOCÔMIO  PELA  GUARDA  DOS  RESTOS  MORTAIS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SEPULTAMENTO.  OFENSA  MORAL.  VALOR  DA  REPARAÇÃO.
REDUÇÃO.  CABIMENTO.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NA  APELAÇÃO.  MULTA  POR
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  AFASTAMENTO.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.105 - SP (2012/0226484-7)

Assim sendo, é cabível o dano moral pelo fato de ter gerado mais tristeza, angústia e dor a
família, pois o desaparecimento do corpo fetal gerou mais dano aos familiares pelo sepultamento
impossível  de  ser  realizado,  conforme  a  própria  fundamentação  jurídica  do  recurso  ressalta  a
violação dos direitos da personalidade.

Permanecem  claro  que  ouve  a  violação  desses  direitos,  os  aspectos  fundamentais  da
personalidade e foram violados no respectivo caso concreto anteriormente, pelo fundamento de que,
um dos direitos  garantidos ao  corpo  morto  é  o  sepulcro,  não  sendo possível  essa  ação  pelos
familiares, pela ausência do corpo fetal (DINIZ, 2014).

A  Constituição  Federal  Brasileira  (1988)  reconhece  que  os  direitos  do  natimorto  foram
violados, desacatando a norma jurídica constitucionalmente, conforme expresso no art.1, Inciso III:

Art.  1º  A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos  Estados  e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
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Parágrafo único.  Todo o poder emana do povo,  que o exerce por  meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988).

Perante da situação entristecedora para a família, poderão reclamar diante da lesão sofrida, conforme a lei os
protege, dando amparo diante do Código Civil, art. 12:

Art.  12.  Pode-se exigir  que cessasse a ameaça, ou a  lesão,  a direito  da personalidade, e
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista
neste  artigo o cônjuge sobrevivente,  ou qualquer parente em linha reta,  ou colateral  até o
quarto grau (BRASIL, 2002).

4 CONCLUSÃO 

As  garantias  fundamentais  e  os  direitos  da  personalidade  foram  importantes  conquistas
almejadas  e  protegidas  por  todo  o  ordenamento  jurídico.  Desta  forma,  devem  ser  tutelados  e
resguardados esses direitos por toda a sociedade, e a violação dos mesmos, acarretará sanções
pois a conduta contrária a lei, lesiona a integridade do sujeito e sua dignidade humana.

Diante do exposto nesta pesquisa, são informações importantes para o conhecimento dos
estudiosos do direito, magistrados, familiares e toda a comunidade pois, muitos desconhecem os
direitos que possuem desde a concepção, pois os direitos patrimoniais são adquiridos a partir do
nascimento com vida extinguindo com a morte, mas vários outros direitos são inerentes a pessoa
mesmo  que  ainda  seja  feto,  nascituro  ou  natimorto.  Vale  ressaltar  que,  esses  conhecimentos
relevantes não possuem apenas a influência de entendedores do direito, mas a medicina também
desempenha importante atuação na comprovação do nascimento com vida por meio do avanço com
exames  clínicos  para  a  devida  comprovação,  a  área  civil  e  penal  também  auxiliam
significativamente,  na civil  com o registro do nascimento ou natimorto e a área criminalista nas
punições penais nos que envolvem crimes contra esses bens resguardados, tais como: à vida, ao
sentimento religioso, ao corpo morto e outros.

Portanto, é de suma relevância que as pesquisas envolvendo os direitos da personalidade e
as garantias fundamentais sejam mais difundidas na sociedade por meio de estudos científicos,
palestras  e  cursos  aos  acadêmicos  do  direito  e  profissionais  da  área  jurídica.  Além  disso,
demonstrar aos estudiosos do direito a importância de sua atuação para que possa fazer a justiça ao
caso concreto, para isso, é necessário que tenham discernimento do tema abordado, interpretação
das leis, doutrinas e jurisprudência para atuar adequadamente diante do caso.
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