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RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE POR DANOS AO 

NASCITURO 

  
 

Talita Cristina Braga Macimino Takayama 

 

 

RESUMO 

O presente artigo visa uma breve análise sobre a responsabilidade civil da gestante por danos 
ao nascituro. Para que se possa chegar ao entendimento de responsabilizar a gestante durante 
sua gravidez verifica-se quais os possíveis danos que o nascituro pode sofrer e os direitos 
inerentes a ele. Serão abordadas as teorias mais debatidas entre os doutrinadores com relação 
ao início da vida e dentre estas, demonstrar que o Código Civil de 2002 tem dispositivos que 
vão ao encontro da Teoria Concepcionista, da qual se pode conferir personalidade ao 
nascituro, bem como a aplicação dos elementos da responsabilidade civil para caracterização 
do dano. Como método de abordagem, torna-se relevante a utilização do método hipotético 
dedutivo, partindo-se da doutrina e dos princípios e regras constitucionais, da legislação 
infraconstitucional, bem como de documentos eletrônicos que tratam do assunto. 

 
Palavras-chave: Culpa. Dano Moral. Direitos da Personalidade. 

 
 

PREGNANT CIVIL RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO BIRTH 
ABSTRACT 

 
ABSTRACT  

 
This article aims at a brief analysis on the civil liability of the pregnant woman for damages to 
the unborn child. In order to arrive at the understanding of holding the pregnant woman 
responsible during her pregnancy, it is possible to verify the possible damages that the unborn 
child may suffer and the rights inherent to it. The most debated theories among the doctrines 
regarding early life will be addressed and, among these, demonstrate that the Civil Code of 
2002 has devices that meet the Conceptionist Theory, of which personality can be given to the 
unborn child, as well as the application of elements of civil liability to characterize the 
damage. As a method of approach, the use of the hypothetical deductive method is relevant, 
starting from the doctrine and constitutional principles and rules, from the infra-constitutional 
legislation, as well as from electronic documents that deal with the subject. 

 
Keywords: Fault. Moral damage. Personality Rights 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Por meio de pesquisa amparada na legislação brasileira, bem como em dispositivos 

que tratam do tema, o presente trabalho busca uma breve análise sobre a responsabilidade da 

gestante por danos ao nascituro. 

Para discorrer sobre tal reponsabilidade e as possíveis indenizações torna-se 

imprescindível começar pelas teorias sobre o início da vida, dentre as quais se destacam: a 

Teoria Natalista, a Teoria Comcepcionista e a Teoria da Personalidade Condicionada. Diante 

do debate acerca destas teorias, percebe-se ser o nascituro uma vida, devendo ser considerado 

pessoa, devendo ter sua dignidade e seus direitos preservados. 

Na sequência, parte-se para o estudo da personalidade civil e o consequente 

reconhecimento da personalidade jurídica ao nascituro. Por fim, considerando o nascituro 

pessoa, portador de direitos diante do ordenamento jurídico brasileiro, entendimento este 

também declarado por Tribunais Superiores, passa-se a análise da responsabilidade civil e 

seus elementos, quais sejam, conduta humana, culpa, nexo de causalidade, dano ou prejuízo, 

sendo que, estando presente estes elementos surgem o dever de indenizar os danos causados. 

Sob este entendimento, percebe-se que a gestante, ao causar danos ao nascituro, a 

quem tem o dever de constitucional de amparar e proteger, poderá ser responsabilizada pelos 

danos que possa provocar ao feto. 

Falar sobre o nascituro é dissertar sobre fatores complexos, que ainda não encontra 

unanimidade de entendimento entre doutrinadores, análise esta que também se fará conforme 

a seguir. 

 

 

2 TEORIAS SOBRE O INÍCIO DA VIDA 
 

 Há divergência de entendimento quando se trata do assunto – início da vida. 

São levantadas algumas teorias que se propõem a explicar o início da personalidade jurídica. 

O presente trabalho pretende uma breve abordagem de algumas dessas teorias, as mais 

indagadas, quando se tratam de direitos do nascituro, quais sejam, a Teoria Natalista, a Teoria 

Concepcionista e a Teoria da Personalidade Condicionada. 

Antes de se adentrar no posicionamento adotado pelas teorias mais comuns, faz-se 

necessário registrar o que seria a pessoa natural e qual a definição dada para o nascituro. 
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A pessoa natural é aquela que nasce com vida – posicionamento da maior parte dos 

autores, entretanto, a grande questão para se chegar a esse entendimento majoritário é definir 

o exato momento em que se pode considerar a existência da personalidade. (MOURA, 2011, 

p. 4). 

Silmara J. A. Chinelato e Almeida (2014, p. 90), descreve o nascituro como aquela 

pessoa que irá nascer, portanto, já concebido no ventre da mãe – conceito este que advém do 

Direto Romano. 

Para De Plácido Silva (2016, p. 948), nascituro se origina do latin nasciturus, de nasci, 

ou seja, aquele que ainda há de nascer. O autor descreve seu significado da seguinte forma: 

... o ente que está gerado ou concebido, tem existência no ventre materno: está em 
vida intrauterina. 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 separou, para ter vida própria, do ventre materno, por uma 
ficção legal é tido como nascido, para que a ele se assegurem os direitos que lhe 
cabem pela concepção. 
 

Considera-se o nascituro uma vida, porém, dependente de outra até que consiga 

completar seu processo de desenvolvimento e ter vida autônoma. (MOURA, 2011, p. 6), 

sendo que durante este processo encontra, no ordenamento jurídico brasileiro, tutela estatal. 

A definição do início da vida, seja por critérios biológico, filosóficos ou legais, sempre 

se torna objeto de grandes discussões, sendo que a definição do início da vida humana para 

José Roberto Goldim (2017) traduz-se nas seguintes palavras: “A rigor, a vida humana não 

começa a cada reprodução, ela continua, pois o fenômeno vital se mantém, não é nem extinto 

nem restabelecido, prossegue”.  

Para os adeptos da Teoria Natalista é imprescindível o nascimento com vida para a 

determinação do início da personalidade, sendo conferido ao nascituro somente uma mera 

expectativa de direito. 

Sílvio de Salvo Venosa (2020, p. 134) corrobora com esta teoria, na qual o nascituro 

não possui personalidade, sendo esta somente adquirida após seu nascimento com vida. 

Apesar de o ordenamento conferir ao nascituro proteção legal, tanto no Direito Civil, quanto 

no Direito Penal, não justifica que lhe seja conferido personalidade, sua situação apenas se 

aproxima desta, mas não há que se equiparar com aquele que nasce com vida. 

Ratifica-se a personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, sendo para o 

entendimento a ocorrência do fenômeno fisiológico da respiração, ainda que venha a falecer 

logo em seguida. Desse modo, a Teoria Natalista exprime o entendimento proposto pelo art. 
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2º do Código Civil, não conferindo personalidade jurídica ao nascituro, mas apenas 

expectativa de direito. (PAMPLONA FILHO, ARAÚJO, 2007, p. 6) 

Ao encontro da Teoria Natalista, o Mestre Caio Mário da Silva Pereira (2020, p. 184) 

preleciona que o nascituro ainda não deve ser considerado uma pessoa, que para tanto faz-se 

preciso o nascimento com vida; giza o autor que há dois requisitos a serem considerados: o 

nascimento e a vida, e quando estes podem ser confirmados, afirma-se a personalidade civil 

(PEREIRA, 2020, p. 185). 

O nascituro não é ainda uma pessoa, não é um ser dotado de personalidade jurídica. 
Os direitos que se lhe reconhecem permanecem em estado potencial. Se nasce e 
adquire personalidade, integram-se na sua trilogia essencial, sujeito, objeto e relação 
jurídica; mas, se se frustra, o direito não chega a constituir-se, e não há falar, 
portanto, em reconhecimento de personalidade ao nascituro, nem se admitir que 
antes do nascimento já ele é sujeito de direito. Tão certo é isto que, se o feto não 
vem a termo, ou se não nasce vivo, a relação de direito não se chega a formar, 
nenhum direito se transmite por intermédio do natimorto, e a sua frustração opera 
como se ele nunca tivesse sido concebido, o que bem comprova a sua inexistência 
no mundo jurídico, a não ser que tenha nascimento. (PEREIRA, 2020, p. 184) 

 

Conforme exposto por Josyane Mansano (2011, p. 101), o Código Civil, em seu art. 

2º, traz em seu texto uma contradição, em que se pode perceber pela adesão a teorias 

diferentes – a Natalista e a Concepcionista. Aquela, referenciada na parte inicial do artigo; “A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida”, e na parte final, a teoria 

concepcionista acentua-se quando expõe: “...a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 

do nascituro”. 

A Teoria da Personalidade Condicionada coloca a personalidade do nascituro em 

condição suspensiva, ou seja, nascendo com vida seus direitos passam a ser reconhecidos, 

desde o momento de sua concepção, portanto, nascer com vida é a condição para que possa 

usufruir de personalidade por completo. (PAMPLONA FILHO, ARAÚJO, 2007, p. 6). 

De entendimento oposto às teorias apresentadas, a Teoria Concepcionista se ampara 

no fato de a personalidade ser reconhecida com a concepção, e não do nascimento com vida.   

Os direitos do nascituro existem desde a concepção, estando expressos na segunda 

parte do art. 2º do Código Civil, sendo que estes não são somente expectativas de direito. 

(ALMEIDA, 2004, p. 93). 

Importante ressaltar que o Código Civil possui três classificações em sua parte geral: 

Das Pessoas, Dos Bens, Dos fatos Jurídicos. Caso o nascituro não seja considerado pessoa 

terá qual classificação? Os defensores da Teoria Natalista o classificariam como coisa? 

Considerando que o nascituro teria apenas expectativa de direitos, para essa teoria sim, seria o 

nascituro uma coisa. (TARTUCE, 2007, p. 8) 
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Não há que se esperar pelo nascimento com vida para desferir proteção e direitos ao 

nascituro, pois este entendimento, que se coaduna com as Teorias Natalista e da Personalidade 

Condicionada, poderiam colocar em risco a sobrevivência do nascituro. (LANDO, CORSO, 

2015, p. 227). 

O Supremo Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de considerar o 

nascituro pessoa, conforme decisão em Recurso Especial: 

DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE 
COBRANÇA. 
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002. EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE 
ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA 
INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. INCIDÊNCIA. 
1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil - que condiciona a aquisição 
de personalidade jurídica ao nascimento -, o ordenamento jurídico pátrio aponta 
sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o 
conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como 
pode aparentar a leitura mais simplificada da lei. 
2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito brasileiro confere ao 
nascituro a condição de pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 
2º, 6º e 45, caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e 
de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial proteção 
conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal (art. 8º do ECA, o 
qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à saúde do nascituro); 
alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei 
n. 11.804/2008); no direito penal a condição de pessoa viva do nascituro - embora 
não nascida - é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 
127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e 
especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida humana em 
formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de 
direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, 
Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 
658). 
3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade 
condicional - fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição Federal de 
1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual foram edificadas transitava, 
essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente isso 
não mais se sustenta. Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos catálogos de 
direitos não patrimoniais ou de bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, 
imagem, integridade moral e psíquica, entre outros. 
4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, 
há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos 
quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de 
direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for 
garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a 
todos os demais. 
5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com 
base no que dispõe o art. 3º da Lei n. 
6.194/1974. 
Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente 
subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não 
ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 
6. Recurso especial provido. 
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(REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014) 
 

 

Isso posto, esperar pelo nascimento com vida seria ignorar princípios estabelecidos 

pela Constituição Federal que devem ser perseguidos por todos, como o direito à vida e à 

saúde. Estes direitos vão ao encontro da Teoria Concepcionista, de que o nascituro possui 

personalidade jurídica. 

 

2.1 A PERSONALIDADE NO CÓDIGO CIVIL 
 

Como advento da Constituição Federal de 1988 ocorreu o que se convencionou 

chamar de Constitucionalização do Direito Civil, o qual passou a seguir os princípios por ela 

expostos, permitindo maior proteção aos direitos da personalidade, em que a pessoa passa a 

ocupar papel de destaque no sistema jurídico civil. (LANDO, CORSO, 2015, p. 226). 

Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa, dessa forma, o nascituro deve ter 

este direito protegido, já que a fase pré-natal representa apenas uma das fases no processo de 

vida humana. (FERNANDES, 2019, p. 161) 

Nas palavras de Silmara J. A. Chinelato e Almeida (2004, p. 95): 

Assentado que os Direitos da Personalidade são plenamente acolhidos no 
ordenamento jurídico brasileiro, em cuja abrangência se incluem I a Doutrina ou 
Direito Científico, a Jurisprudência e a Lei - sendo irrelevante que não o sejam sob 
tal denominação, pelo Código Civil  ~ resta concluir que o nascituro é titular de 
Direitos da Personalidade, o que decorre da qualidade de pessoa, à qual são 
conferidos todos os direitos compatíveis com sua condição especial de estar 
concebido, no ventre materno e ainda não ter sido dado à luz. 
 

Para Orlando Gomes (2019, p. 106), direitos da personalidade são aqueles essenciais à 

pessoa humana, com o intuito de proteger sua dignidade. O autor os divide em direitos à 

integridade física, dos quais fazem parte o direito à vida e o direito sobre o próprio corpo; e os 

direitos à integridade moral, dos quais fazem parte os seguintes direitos: à honra, à liberdade, 

ao recato, à imagem, ao nome a à moral do autor. (GOMES, 2019, p. 109). 

Consta expresso no artigo 11 do Código Civil que esses direitos não devem sofrer 

limitação voluntária, sendo irrenunciáveis e intransmissíveis. (BRASIL, 2002). 

Maria Helena Diniz (2014, p. 63) afirma ter o nascituro personalidade jurídica formal 

e material, naquela reside proteção aos direitos da personalidade, já a personalidade jurídica 

material ocorre com o nascimento com vida, pois a partir deste momento pode exercer seus 

direitos patrimoniais. 
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Ao reconhecer que o nascituro é um ser humano, deixar de conferir a ele 

personalidade porque ainda não possui autonomia torna-se argumento desprovido de razão. 

(RIBEIRO, 2010, p. 69). 

 Alguns dispositivos no ordenamento jurídico brasileiro, tal como tratados que o 

país recepciona, concedem direitos e proteção ao nascituro, de forma a entender este como 

pessoa, apesar de ser a Teoria Natalista a adotada no Brasil. 

Tem-se que no art. 227 da Constituição Federal o legislador constitucional originário, 

nas palavras de Alessandro Moura (2011, p. 18), assegurou-se de que princípios importantes 

para o desenvolvimento do ser humano estivessem descritos de forma clara, são deveres de 

assistência, por parte do Estado, da família e da sociedade, deveres estes desferidos de igual 

modo ao nascituro. 

No Código Civil pode-se encontrar vário artigos que estendem direitos ao nascituro, 

como o art. 130: “ Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou 

resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo” (BRASIL, 2002).  

O art. 542 do mesmo diploma legal expressa que o nascituro pode receber adoção, sob 

concordância do seu representante legal. No art. 1779 o nascituro tem direito a curador, caso o 

pai faleça estando a mulher grávida e não tendo o poder familiar. Ainda, o art. 1798, o qual o 

nascituro é legítimo à sucessão. (MOURA, 2011, P. 21-22). 

Ainda em relação ao Código Civil de 2002, são consagrados direitos ao nascituro 

também no art. 1609, quando prevê o reconhecimento de filho de forma voluntária, antes do 

nascimento deste ou após seu falecimento. (BRASIL, 2002). O reconhecimento da 

paternidade recai sobre a pessoa, e não sobre uma coisa, o que torna fácil a compreensão de 

que o nascituro é uma pessoa com todos os direitos a ela inerentes (TARTUCE, 2007, p. 21) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente corrobora com o entendimento de que o 

nascituro dever ter sua personalidade reconhecida, conforme preconiza o art. 7º: “A criança e 

o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”. (BRASIL, 1990). 

O Pacto de San Jose da Costa Rica, em seu art. 4º, traduz que o respeito à vida é 

direito de todos, devendo este direito ser protegido desde a concepção: “Toda pessoa tem o 

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

momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.  

Soma-se aos institutos já citados o artigo 5º, XXXVIII da Constituição Federal, que 

prevê a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, estando incluído 
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nestes o aborto (BRASIL, 1988), previsto no Código Penal entre os artigos 124 a 128, 

restando claro a proteção dada à vida, sendo que essa vida a ser protegida é a do nascituro. 

(BRASIL, 1940). 

Nota-se que dentre os detentores dos direitos da personalidade deve-se incluir o 

nascituro, e a violação de qualquer desses direitos pressupõe consequente obrigação de 

reparação pelo dano causado. (RIBEIRO, 2010, p. 75). 

Conforme Flávio Tartuce (2007, p. 16), levando-se em consideração a Teoria 

Concepcionista, que reconhece ao nascituro direitos da personalidade, faz-se possível a 

reparação por danos morais, já que estes atingem direitos da personalidade e, por conseguinte, 

surge para o nascituro o direito a ser indenizado por danos que possa sofrer. 

Neste diapasão, para que haja a possibilidade de análise dos danos é imprescindível 

considerar que o nascituro seja detentor de personalidade jurídica. 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE POR DANOS AO NASCITURO 

 

O instituto da responsabilidade civil não se aplica de forma diferente quando o 

responsável pelo dano é a mãe em relação ao nascituro; segue este ensinamento Mário 

Delgado (2007) ao afirmar: 

A gravidez e a maternidade certamente constituem os maiores privilégios 
concedidos pela natureza ao ser humano do sexo feminino. Aceitá-las requer 
sacrifícios e ciência das escolhas ao longo de uma jornada de nove meses. Máximo 
bônus, sumo ônus. O que implica, para a mãe, abster-se de muitos direitos em favor 
do filho que espera e, acima de tudo, reconhecer que os conflitos gerados na relação 
mãe e filho, enquanto gestante e nascituro, devem razoavelmente pender para o 
inerme, o vulnerável, o incapaz de se defender ou de clamar por socorro e que não 
pediu para nascer. 

 
Pode-se amparar esse entendimento no princípio do melhor interesse da criança, que 

se desdobra da doutrina da proteção integral, na qual não somente a criança nascida merece 

amparo e proteção, mas também o nascituro, já que este tem o direito de se desenvolver e 

nascer de forma adequada (DELGADO, 2007). 

A aplicação deste princípio, como bem expõe Carlos Alexandre Moraes (2018, p. 

123), não deve ser tido como mera recomendação, mas sim, uma imposição, para que o 

julgador busque sempre proteger os interesses do menor, sendo que esta proteção deve 

começar já na concepção, pois ignorar esta fase embrionária do nascituro pode acarretar danos 

que mais tarde não podem ser revistos, e com isso, causar prejuízos no desenvolvimento desse 

futuro filho. 
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Neste diapasão, passa-se a discorrer brevemente sobre os elementos necessários para a 

configuração da responsabilidade civil e a responsabilidade civil da gestante, quando esta se 

configura como responsável pelos danos causados ao nascituro. 

 

3.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL E SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES 

 

O ordenamento jurídico estabelece deveres, que podem resultar em prestações 

positivas, de dar ou fazer, bem como negativas, de não fazer, citando também o dever de não 

prejudicar outros, referendado no Direito Romano pela expressão neminen laedere. 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 1) 

A responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual. Aquela se dá quando 

ocorre um inadimplemento de uma obrigação advinda de um contrato; esta ocorre quando há 

lesão a um direito subjetivo, violação de um dever jurídico estabelecido em lei. (CAVALIERI 

FILHO, 2012, p. 16) 

De acordo com os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho (2012, p. 23), o Código 

Civil de 1916 trazia como regra a responsabilidade subjetiva, aparado na culpa provada. Com 

o advento do Código Civil de 2002, prestigia-se a responsabilidade objetiva, contudo, a 

responsabilidade subjetiva continua a vigorar, pois se reconhece nesta o sentido natural de 

justiça, essencial ao Direito.  

Não há total consenso da doutrina quando se fala nos elementos que compõem a 

responsabilidade civil e, portanto, o dever de indenizar. (TARTUCE, 2019, p. 435). Prevalece 

entre os doutrinadores a eleição da culpa como elemento essencial da responsabilidade civil, 

sendo então necessários os seguintes pressupostos para a indenização: conduta humana, culpa, 

nexo de causalidade, dano ou prejuízo. (TARTUCE, 2019, p. 436). 

Concorda com esta classificação Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 54) citando os 

mesmos elementos acima expostos, afirmando estarem eles estabelecidos no art. 186 do 

Código Civil. 

Pode-se encontrar a interpretação para esta responsabilidade civil no art. 927 c/c art. 

186, ambos do Código Civil (BRASIL, 2002): 

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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Flávio Tartuce (2019, p. 439) define conduta humana nas seguintes palavras: “...pode 

ser causada por uma ação (conduta positiva) ou omissão (conduta negativa) voluntária ou por 

negligência, imprudência ou imperícia, modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, 

respectivamente”.  

Quanto ao elemento culpa, conforme Gustavo Tepedino, (2020, p. 101); “Em 

concepção clássica, culpa é violação de dever preexistente, para cuja configuração se exige o elemento 

subjetivo, identificado na manifestação volitiva livre e consciente do agente, bem como na 

previsibilidade do resultado”. 

Quando há violação de um dever preexistente, por uma conduta voluntária, não 

importa se o agente queria ou não o resultado, o dano causado deverá ser indenizado. Por 

conseguinte, a culpa se torna um dos principais elementos da responsabilidade civil. 

(TEPEDINO, 2020, P. 101) 

Neste entendimento, a culpa se dará por um juízo de reprovação à conduta do agente, 

o que por vezes, resultará à vítima a difícil tarefa de provar esse elemento subjetivo. Assim, 

surge a culpa normativa, ou seja, o conceito objetivo de culpa, que leva em consideração a 

conduta errada do indivíduo e o que seria certo que realizasse; compara-se sua conduta ao 

padrão esperado e disso resulta a verificação objetiva da culpa. (TEPEDINO, 2020, p. 102) 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 25), a responsabilidade civil pode 

ser entendida como “um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente 

da violação de um dever originário. Destarte, toda conduta humana que, violando dever 

jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil”. 

Para o referido autor, o artigo 186 do Código Civil pressupõe que o indivíduo tenha 

conhecimento do mal e assim, manifesta intenção de causá-lo, bem como não observa um 

dever que lhe era perfeitamente possível, considerando como base as condições do homem 

médio. (GONÇALVES, 2019, p. 35). Isso posto, a culpa latu senso e a culpa stricto senso, 

verificada nas referidas ações não pode ser presumida, devendo ser comprovada a depender 

do caso concreto (GONÇALVES, 2019, p. 36), filiando-se dessa forma o Código Civil à 

teoria subjetiva, a qual se exige o dolo e a culpa para que se possa ter um dano reparado. 

(GONÇALVES, 2019, p. 51). 

Outro elemento é o nexo causal, que ocorre quando há uma relação entre a conduta e o 

dano. Sem este não há obrigação de reparação, desse modo, se não houver prejuízo à vítima 

não há que se falar em indenização. (GONÇALVES, 2019, p. 56). 
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Por fim, além de demonstrar a culpa ou o dolo é preciso que a conduta tenha como 

resultado um dano, sendo este o último elemento da responsabilidade civil que será 

brevemente analisado. 

Mário Luiz Delgado (2017) descreve o dano como “uma lesão a um interesse 

juridicamente protegido, quer seja a destruição ou deterioração de uma coisa inanimada, quer 

seja a ofensa à integridade física ou moral de uma pessoa”. 

Os danos podem ser clássicos ou tradicionais, nestes se enquadram os danos materiais 

e morais; e danos novos ou contemporâneos, nos quais estão os danos estéticos, morais 

coletivos, sociais e por perda de uma chance. Os danos materiais atingem o patrimônio 

corpóreo do indivíduo. (TARTUCE, 2019, p. 453). 

O dano moral está ligado à violação dos direitos da personalidade, dos quais pode-se 

exemplificar como: a honra, a integridade física, a dor, a paz, entre outros que são 

resguardados pela Constituição Federal. (PAMPLONA FILHO, ARAÚJO, 2007). 

Para que seja efetivada a indenização não se faz necessário a presença de sentimentos 

negativos, como a dor ou o sofrimento (TARTUCE, 2019, p. 457). Um exemplo pode ser 

retirado do informativo 559 do Superior Tribunal de Justiça, que no seu conteúdo traz o 

entendimento de que o dano moral afeta a dignidade do indivíduo, está considerada 

fundamento a todos os direitos da personalidade: 

O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento 
anímico, pode sofrer dano moral. O dano moral caracteriza-se por 
uma ofensa, e não por uma dor ou um padecimento. Eventuais 
mudanças no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral, 
portanto, não constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou 
resultados do dano. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano 
moral são os denominados pela doutrina como direitos da 
personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada 
em si mesma e em suas projeções na sociedade. A CF deu ao homem 
lugar de destaque, realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de 
todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, 
assim, um direito constitucional subjetivo - essência de todos os 
direitos personalíssimos -, e é o ataque a esse direito o que se 
convencionou chamar dano moral. REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015, DJe 16/4/2015. 

 

Quando se trata de reparação ou indenização não faz diferença se o indivíduo agiu 

com dolo ou culpa, pois terá que assumir os prejuízos que causar. (TARTUCE, 2019, p. 439). 

Nas palavras de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (2007, p. 42): 

De um lado o dever. De outro lado o direito. A dualidade eterna, o verso e o reverso, 
o côncavo e o convexo. Mesmo sem intentar a recuperação das teorizações à volta 
de direito subjetivo e de direito objetivo, não parece reclamar dúvida que ao direito 
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da vítima à reparação do dano que injustamente sofra corresponde um dever de 
recuperação ou, ao menos de reaproximação, do estado anterior à lesão causada. 

 

Há mais de uma década, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (2003, p. 586), 

evidenciava a transformação pela qual passava o instituto da responsabilidade civil ao 

enfatizar: 

Hoje, os danos são outros e maiores e provêm de situações causadoras outras e 
novas. Hoje, a previsão de situações danosas ainda não conhecidas se torna difícil, 
embora a certeza de que existirão. Hoje, a vítima deve ter a possibilidade de 
ressarcimento garantida em escala de maior segurança. 
 

Na realidade hodierna cada vez se tem voltado a atenção à vítima, as necessidades de 

ver suas demandas atendidas, de serem indenizadas quando tem seus direitos violados. Há um 

maior resguardo, por parte do judiciário como da sociedade quanto à preservação da 

dignidade do ser humano; independentemente da fase de vida em que o ser humano esteja, o 

ordenamento jurídico tem primado pelo seu desenvolvimento de forma digna. 

 

3.2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE 

 

Instituições de saúde, públicas e privadas, enfrentam dificuldades em garantir à 

gestante um parto saudável, sem complicações, mas este compromisso também é da família, 

em especial, da gestante. Sendo assim, causar danos ao nascituro, ou não impedir que a ele 

seja acometido algum mal que se poderia evitar, não desvelar a ele cuidados e proteção 

quanto a sua saúde e dignidade, estes fatos poderão ser causa de violação de vários direitos do 

nascituro (CARVALHO FILHA, et al, 2017, p. 243) e, portanto, passíveis de 

responsabilização e indenização por parte da gestante. 

Os danos causados ao feto podem advir de vários fatores, desde deficiências em 

aconselhamento genético, como falta de acompanhamento devido do pré-natal, como 

situações mais graves, em que a gestante pode fazer uso de drogas ou outras substâncias não 

recomendáveis durante a gestação. (MORAES, 2018, p. 123) 

Preleciona Mário Luiz Delgado (2017), que os danos mais recorrentes provocados pela 

gestante ao nascituro são o dano genético e o dano pré-natal, sendo aquele efeito de uma 

agressão aos genes do nascituro podendo causar uma malformação congênita, geralmente 

provocado por algum agente teratogênico.  

Agente teratogênico, conforme o Sistema de Informações sobre Agentes 

Teratogênicos (SIAT), é definido como” qualquer substância, organismo, agente físico ou 
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estado de deficiência, que estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz 

alteração na estrutura ou função da descendência”, o que pode ocasionar aborto, ou alterações 

como malformação, distúrbios de comportamento, bem como influenciar no crescimento do 

bebê. 

Podem ser citados como exemplos de agentes teratógenos alguns medicamentos 

(talidomida, ácido retinóico); doenças maternas (diabetes, epilepsia); radiações; substâncias 

químicas (mercúrio, chumbo); drogas (álcool, fumo, cocaína), entre outros. (SIAT). 

Uma das doenças a qual o feto pode estar exposto, por exemplo, é a Síndrome do 

Alcoolismo Fetal ou Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), em que o álcool é levado até o feto por meio 

do cordão umbilical, e assim afetar o sistema nervoso central, o que pode gerar deficiências futuras de 

aprendizado e memorização (MORAES, 2018, p. 171) 

Outro componente que também deveria ser evitado na gestação é o cigarro, seu 

consumo faz-se em evidente fator prejudicial ao feto. Conforme estudo feito por Thaís 

Cristina Silva Moura (2017, p.28), a gestante que é fumante pode ter problemas quanto à 

implantação da placenta, bem como o espessamento da membrana desta, que pode levar a 

dificuldades nas trocas gasosas e de nutrientes entre o feto e a mãe. A falta destes nutrientes, 

quando não são responsáveis pelo abortamento, são passíveis de provocar lesões após o 

nascimento, causando prejuízos ao crescimento e desenvolvimento da criança. (MOURA, 

2017, p. 28). 

Pessoas portadoras de fatores de risco e doenças genéticas podem gerar filhos com 

problemas de formação; mulheres acima de determinada idade podem ter gestações mais 

complicadas que as mais jovens; são situações como as citadas que podem ocasionar 

complicações na gestação, por isso, a mulher não pode se colocar na posição egoísta de 

satisfazer seus desejos de ter um filho sem antes se resguardar dos cuidados adequados para 

que a criança possa ter saúde e um desenvolvimento completo. (DELGADO, 2017). 

Desse modo, uma gestação adequada, em que a mãe se propõe a acompanhamento 

médico, ao mesmo tempo que evita o consumo de substâncias prejudiciais, permite o 

desenvolvimento sadio do feto (nascituro), permitindo que ele que tenha melhores condições 

de vida.  

O nascituro depende da mãe, assim, o comportamento dela vai influenciar de forma 

positiva ou não em seu bem-estar, por consequência, a mãe tem o dever de bem alimentar-se e 

cuidar de sua saúde, pois atitudes imprudentes poderão prejudicar diretamente o feto. 

(FERNANDES, 2019, p. 167). 
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Conforme preleciona Mário Luiz Delgado (2017), o nascituro tem tutelados os direitos 

da personalidade previstos no art. 12 do Código Civil de 2002, podendo exigir também perdas 

e danos. Giza o autor que o nascituro pode exigir seus direitos pelos danos sofridos enquanto 

nascituro, por meio de representante legal, ou após seu nascimento; sendo incapaz, exercerá 

seus direitos por representação ou assistido ou quando tenha capacidade civil. O Ministério 

Público também deve atuar em prol dos interesses indisponíveis. (DELGADO, 2017). 

Corrobora com o exposto a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, considerando 

que a vida do nascituro deve ser preservada, entendeu por correto a interferência do 

Ministério Público visando a internação em ambiente hospitalar de gestante em estado crítico 

de saúde:  

PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 
AJUIZAR AÇÃO VISANDO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE GESTANTE 
HIPOSSUFICIENTE EM CRÍTICO ESTADO DE SAÚDE. 
1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais 
indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente 
considerada. 
2. O artigo 127 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a incumbência de 
defender interesses individuais indisponíveis, contém norma auto-aplicável, 
inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo. 
3. Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do direito à vida e à 
saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição, em favor de gestante 
hipossuficiente que necessite de internação hospitalar quando seu estado de saúde é 
crítico. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de 
direitos individuais homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais 
indisponíveis. 
4. Recurso especial improvido. 
(REsp 933.974/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1163) 

 

Esse cuidado desferido ao feto é preceito constitucional, em que cabe aos pais o zelo 

para com seus filhos, conforme expresso no art. 229 da Constituição Federal: “Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, dever este que conforme expões Carlos 

Alexandre Moraes (2018, p. 161), deve se estender ao embrião, ao nascituro e à criança. 

Neste ínterim, o livre planejamento familiar tem amparo constitucional, conforme 

aponta o art. 226, §7º da Constituição Federal, portanto, há o direito de escolha em relação a 

ter ou não filhos, contudo, quando a mãe decidi por tê-los, a partir do momento em que a 

mulher engravida, passa a ter responsabilidade com o ser que há de nascer, tem o dever de 

bem gerar o filho, com amparo dos recursos que lhe são dispostos, como acompanhamento da 

gravidez e cuidados com sua própria saúde, já que seu bem-estar também refletirá no bem-

estar do filho que está sendo gerado. Assim, ao causar uma lesão ou risco de lesão ao 
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nascituro, a gestante deverá responder civilmente por suas ações ou omissões, surgindo para o 

nascituro – vida em desenvolvimento - o direito de ser indenizado pelos danos sofridos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O ordenamento jurídico considera que o início da personalidade se dá com o 

nascimento com vida, contudo, resguarda os direitos do nascituro desde a concepção. Assim, 

percebe-se a importância do entendimento quanto a personalidade civil, restando claro que o 

nascituro a possui devendo, dessa forma, ter resguardado seus direitos, estes amparados nos 

princípios constitucionais da preservação da dignidade humana, saúde, vida, bem como no 

princípio da proteção integral, no qual está amparado o princípio do melhor interesse da 

criança. 

A Teoria Concepcionista vai ao encontro deste entendimento, considerando que o 

nascituro possui direitos da personalidade, já que este é considerado um ser humano e 

portanto, violações nestes direitos poderá culminar na responsabilidade civil do responsável. 

Para que esta responsabilidade exista faz-se necessário que seus elementos norteadores 

estejam presentes, sendo: a conduta humana, por dolo ou culpa, o dano e o nexo entre eles. 

Sendo o nascituro dependente da mãe que o gera, ela tem o dever de bem cuidar de sua 

gestação, de sua saúde física e mental, para que o filho possa ter um desenvolvimento normal 

enquanto é gerado e que possa nascer saudável. Caso este desenvolvimento seja prejudicado 

em razão de a mãe não ter tido os cuidados que se fazem necessários, causando danos ao 

nascituro, que podem levar ao abortamento ou problemas em sua formação, a gestante passa a 

responder por suas ações ou omissões e passa a existir ao nascituro o direito de reparação 

pelos danos sofridos. 

Isso posto, a gestante pode responder civilmente, até mesmo criminalmente, conforme 

demonstrado ao longo do trabalho, pelos danos que causar ao nascituro, já que tem a 

responsabilidade pela vida dele, esta que deve ser protegida de todos os perigos e de todo mal, 

a fim de resguardar a ele - como ser humano que é – uma vida plena, com saúde, tano no 

útero como quando nascer. 
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