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RESUMO 

 
 

O presente trabalho científico tem por objetivo tecer breves comentários acerca do 
nome e sua essência, tornando algo não apenas pessoal e inato, mas, sobretudo, 
repleto de enorme carga sentimental dos pais que identificam seus filhos muito antes 
de nascerem. Neste compasso, se por motivo alheio à sua vontade esse bebê não 
consegue nascer com vida, o mesmo fica sujeito a ganhar apenas a nomenclatura de 
“natimorto” no registro. Em que pese trazer diversos conceitos teóricos, ao final 
impulsiona-se a reflexão sobre a necessidade de legislação federal normatizando o 
tema, uma vez que há diversos entendimentos sobre a matéria em âmbitos estaduais, 
o que gera insegurança, inclusive aos operadores do direito, bem como, uma enorme 
tristeza aos pais que muitas vezes não conseguem registrar seus filhos com o nome 
escolhido sob a alegação dos mesmos não terem adquirido personalidade jurídica, 
uma vez que nasceram mortos, fazendo com que haja uma afronta direta à sua 
dignidade humana. Com relação ao desenvolvimento do trabalho, adota-se o método 
de abordagem indutivo, enquanto o método de procedimento é o bibliográfico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade Humana; Legislação; Natimorto; Nome. 



 

MIRANDA, Évelly Salvador. The right to the name of the stillborn and the right of 
personality. 2020. 108 f. Dissertation in Legal Sciences of the University Center of 
Maringá - UNICESUMAR - Maringá - PR. 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this scientific work is to make brief comments about the name and its 
essence, making something not only personal and innate, but above all full of the great 
sentimental burden of parents who identify their children long before they are born. In 
this measure, if for reasons beyond his control, this baby can not be born alive, he is 
liable to gain only the nomenclature of "stillborn" in the registry. In spite of the fact that 
it brings a number of theoretical concepts, at the end of the day it is possible to reflect 
on the need for federal legislation regulating the subject, since there are several 
understandings on the subject at state level, which generates insecurity, as, a great 
sadness to parents who often fail to register their children with the name chosen on 
the grounds that they have not acquired legal personality, once they were born dead, 
causing a direct affront to their human dignity. Regarding the development of the work, 
the method of inductive approach is adopted, whereas the procedure method is the 
bibliographic one. 

 
KEYWORDS: Human Dignity; Legislation; Name; Stillborn. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
A facultatividade em dar nome ao filho natimorto deve ser vista sob o prisma da 

dignidade deste e dos pais, que desde o período da gravidez escolhem o nome do 

seu filho e aguardam ansiosamente o seu nascimento, existindo um laço de amor e 

de identificação muito antes de nascer. Percebe-se durante toda a leitura que, ao 

natimorto, à legislação federal lhe reserva um registro em livro próprio, qual seja, o C- 

auxiliar, porém, dentre seus elementos obrigatórios, não há espaço para o ‘nome’, em 

clara distinção ao estabelecido ao nascituro que galga, ainda que por poucos 

segundos, vida extrauterina. 

O maior impasse encontrado é que o nome, por ser direito da personalidade, 

não poderia ser utilizado pelo natimorto, tendo em vista que o bebê não nasceu com 

vida, logo, não adquiriu personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 2º do Código 

Civil vigente. Todavia, percebe-se uma clara e lenta mudança de interpretação de 

acordo com as recentes jurisprudências e pelas próprias Normas de Serviço 

expedidas por algumas Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos estados 

federativos; no entanto, em se tratando da Lei Federal que norteia os Registros 

Públicos, Lei nº 6.015/73, ainda não foi permitida sua alteração, o que ainda causa 

insegurança jurídica aos operadores do direito. Observar-se-á no decorrer do trabalho 

a contradição entre a constitucionalização do direito civil, em amplos aspectos, e se 

ignora uma premente alteração da leitura de uma legislação defasada para a melhor 

operacionalização do instituto, muitas vezes limitada pela clássica divergência se o 

nascituro possui ou não personalidade jurídica. 

A presente pesquisa enfrentará a seguinte problematização: O natimorto teve 

o seu período de vida gestacional, os genitores escolheram o seu nome, e ao ser-lhe 

negado tal exercício de um dos direitos da personalidade, estaria sendo negada a sua 

identidade e existência? Por viver seu período de vida intra uterina, o natimorto não 

pode ser identificado? Pode-se dizer que negar o nome é negar a dignidade? 

A justificativa de dar-se nome ao filho natimorto vai muito além da discussão 

acerca do início da personalidade jurídica. O que se deseja é muito mais sensitivo, do 

que racional. Poder atribuir nome ao natimorto vai de encontro com a esfera de 

dignidade dos entes familiares, uma vez que, os pais, ao se depararem com a negativa 
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do Registrador Civil, se veem obrigados a buscar no judiciário o reconhecimento de 

um sentimento que existe de fato: o de que a criança natimorta é integrante da família; 

ou ao menos o foi, durante o período da gestação em que recebeu os cuidados e amor 

dos entes queridos. O nome escolhido pelos genitores ao natimorto lhe concede 

identidade e dignidade, enfim, registra a sua existência. 

O tema escolhido se escora no apelo social, bem como, no dia a dia do próprio 

Registrador Civil que se vê impotente diante da aplicação da Lei, uma vez que é 

clarividente a falta de compatibilização da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) 

com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de modo que urge a 

necessidade que sejam respeitados os princípios fundados no texto constitucional, 

bem como que se mantenha a segurança jurídica desejada pelo Código Civil e 

sistemática de registros públicos. A metodologia aplicada teve como base o método 

de abordagem indutivo, enquanto o método de procedimento foi o bibliográfico, 

trazendo doutrinas, jurisprudências e a análise das normas das Corregedorias de 

Justiça estaduais sobre a possibilidade de se conceder ao natimorto o registro de 

nome. 

Para responder aos questionamentos, a pesquisa será dividida em quatro 

momentos. No primeiro capítulo tem-se o direito ao nome como foco, elucidando 

desde o bem jurídico tutelado e a obrigatoriedade registral, às teorias e características 

relacionadas ao nome civil. Na sequência, o capítulo dois faz a ligação do nome aos 

direitos da personalidade sob o prisma da dignidade da pessoa humana. 

Ainda seguindo a mesma linha de raciocínio, no capítulo três foi trazido os 

reflexos jurídicos da diferença entre nascituro e natimorto no que tange aos direitos 

da personalidade. Nesse capítulo houve a passagem sobre as teorias a respeito do 

início da personalidade jurídica e argumentou-se sobre a forma que a jurisprudência, 

legislação federal e as normas das Corregedorias Gerais de Justiça compreendem o 

tema no Brasil e por fim, identificou as tentativas de alteração legislativa no país sobre 

a viabilidade de registro de nome ao natimorto. 

Concluindo o estudo, o quarto e último capítulo tratou sobre o início da vida, 

planejamento familiar, afetividade e a justificativa de os pais poderem dar nome aos 

seus filhos natimortos por questão não só de justiça, mas, sobretudo, de concretização 

da dignidade e amor dos genitores. 
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1 DIREITO AO NOME 

 
 

 
Para melhor abordagem do tema, inicialmente se faz necessário tratar sobre o 

direito ao nome, o qual se mostra como direito da personalidade e possui dentre outras 

funções, a individualização da pessoa, como ser único no mundo. 

 
 

1.1 NOME: ESSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO PESSOAL – BEM JURÍDICO 

TUTELADO 

 
 

O que é o nome? Pergunta simples, porém, carregada de conceitos e 

sentimentos, que se colocada à reflexão pode ser dito que ele traz a essência do ser, 

o individualizando no seio familiar e reflexamente na sociedade, de forma que o 

mesmo deve ser garantido e tutelado, além de se tratar de um direito da 

personalidade. 

Leonardo Brandelli, explica que o conceito de nome da pessoa natural já foi 

imortalizado pela expressão: Nomen est, quod uni cuique personae datur, quo suo 

quaeque próprio et certo vocábulo appellatur, que significa que nome é o vocábulo 

que se dá a cada pessoa, e com o qual é chamada, por ser o seu designativo próprio 

e certo (BRADELLI, 2012, p. 23). 

O nome civil da pessoa natural é a designação personativa do ser. É o 

individualizador de determinada pessoa no seio social e na família a qual integra, ou 

seja, é o primeiro atributo da personalidade da pessoa que vai distingui-la das demais, 

de forma geral, é a expressão pela qual se identifica e distingue uma pessoa, animal 

ou coisa. É o gênero, do qual o nome da pessoa é considerado uma espécie. É a 

designação pela qual se identificam e distinguem as pessoas naturais, nas relações 

concernentes ao aspecto civil da sua vida jurídica (FRANÇA, 1975, p. 21-22). 

Para Manuel Vilhena de Carvalho, o nome “é o sinal ou rubrica através do qual 

e predominantemente se individualizam as pessoas, quer consideradas isoladamente, 

quer em referência à família a que pertencem” (CARVALHO, 1972, p. 13). E, ainda, 

Nelson Martins Ferreira afirma que o nome é a “definição da pessoa no direito” 

(FERREIRA, 1952, p. 11). Desta forma, resta claro que o direito ao nome ultrapassa 
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a esfera social e se apresenta como autodeterminação do ser também em âmbito 

jurídico. 

Há em regra, no ato de nomear alguém, uma manifestação de egoísmo que 

emana justamente do ego narcisista, onde se busca, pelo ato de nominar um filho uma 

transposição encapsulada de certos valores pessoais vislumbrados no ego ideal 

daquela pessoa que nomeia outro ser. Porém, nada que não seja plenamente 

justificável, pois o direito de pôr e o de tomar o nome não se confundem com o direito 

ao nome propriamente dito, ou, ainda, com o direito de se ter um nome. Sendo o direito 

de pôr o nome intrinsicamente ligado à dignidade humana nos pais que já imaginam 

e realizam o seu bebê com aquela identidade muito antes dele nascer (BRANDELLI, 

2012, p. 35-36). 

O nome contempla tanto o direito público, onde todas as pessoas tem o dever 

de adotar um nome para se identificar no meio social, derivando, assim, de uma 

necessidade não somente social, como jurídica para individualizar os indivíduos 

podendo imputar-lhes direitos e deveres durante a vida civil (FRANÇA, 2012, p. 37). 

Cada pessoa é obrigada a adotar um nome, seja ele o escolhido por seus pais no 

momento do registro de nascimento, ou, o nome retificado posteriormente a depender 

do caso concreto e da legislação cabível. E, o direito privado também pode ser 

observado como contemplação ao nome da pessoa natural, uma vez que toda pessoa 

humana tem direito a um nome, como identidade pessoal e proteção em seu meio 

social. 

Em razão da importância do nome civil e sua inegável proteção à pessoa 

humana por sua duplicidade em relação ao direito público e ao privado, diversas 

teorias surgiram com a intenção de atribuir natureza jurídica voltada ora para o direito 

público, ora para o direito privado, e até mesmo as duas se correlacionando. Porém, 

sem adentrar às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca dessas teorias, 

Gustavo Tepedino ensina que o direito ao nome é um direito subjetivo da 

personalidade, sendo esse uma criação recente da doutrina germânica e francesa da 

segunda metade do século XIX (TEPEDINO, 1999, p. 24). 

É possível dizer que o nome tem o condão de coroar o bem jurídico tutelado 

que é a própria personalidade do indivíduo, que pode ser definido como um conjunto 

de atributos essenciais e próprios da pessoa humana, a fim de que possa ter uma 



14 
 

 
 

existência plena, em todos os aspectos, sejam materiais, morais, pessoais, de 

identificação como todo ser sabidamente social necessita. 

O processo dessa interação e percepção de proteção da personalidade e 

dignidade pelo nome é importante para a formação da identidade de cada ser humano. 

E, como visto, até mesmo aquilo que parece muito íntimo, como o nome, sofre 

interferência social pelos próprios valores daquele que vem nomear outro ser. Nas 

lições de Ana M. Bahia Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes T. Teixeira: 

 
Você já parou para pensar que o nome que você tem foi-lhe atribuído 
pelos seus pais e que eles não conheciam você quando escolheram o 
seu nome? Provavelmente eles possuíam uma imagem formada sobre 
as pessoas que se chamam assim e esta é, sem dúvida, uma das 
grandes influências sociais que recebemos – a imagem que nossos 
pais têm de nós e todos os desejos e sonhos embutidos em nosso 
nome (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1988, p. 156). 

 

Dessa maneira, o nome que parece algo tão pessoal e tão individual (e que o 

é), surge agora como social, vindo dos outros, mas foi apropriado por seus titulares e 

tornou-se, no decorrer da vida, tão personalíssimo que é a primeira informação dada 

a outra pessoa no momento da apresentação na sociedade. A imagem do nome dado 

pelos pais passa a estar associada ao modo de ser, apresentando-se com funções 

principais, como a individualização e identificação, bem como, com funções 

secundárias no momento que se percebe a indicação de filiação, estado, sexo, 

nacionalidade e até mesmo sua relevância na personalidade. Essas funções quando 

visualizadas em conjunto com a dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, 

“funcionam como verdadeiros princípios orientadores do nome, embora como regra 

não se encontrem positivadas no ordenamento jurídico pátrio” (BRANDELLI, 2012, p. 

103). 

No passado, os indivíduos se identificavam por seu nome e cidade, mas com o 

crescimento da população, passou-se a utilizar-se o nome de família, situação que 

perdura hodiernamente. Assim, através do nome de família é possível identificar a 

qual família pertence a pessoa que carrega o nome, muito embora, na maioria das 

vezes, não seja possível por este elemento saber a exata filiação. Aliás, justamente 

por este aspecto prefere-se arrolar entre as funções do nome a indicação de 

procedência familiar, e não a indicação de filiação (PLINER, 1966, p. 90). 
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O nome por ser considerado um direito de personalidade por identificar a 

pessoa, individualizando-a no mundo, tem impregnado algumas características que 

merecem destaque, a exemplo como direito inato, diretamente ligado à dignidade 

humana, demonstrando importância a ponto de encontrar-se na Constituição Federal 

vigente como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Assim sendo, 

é possível dizer que o direito de personalidade está umbilicalmente ligado à dignidade 

da pessoa humana e dessa forma o nome deve ser considerado um direito inato, 

cabendo ao Estado apenas reconhecê-lo e sancioná-lo no plano do direito positivo, 

como será visto em momento oportuno (FRANÇA, 1975, p. 177). 

O nome é a palavra que designa um ser, seja ele pessoa, objeto, coisa ou 

animal. Por essa razão é possível considerar que, ainda que seja um conceito com 

notáveis diferenças em diversos idiomas, é e sempre será o elemento individualizador 

da pessoa natural que permite designá-la em sua individualidade e também distingui- 

la dos integrantes da família. Assim, tem-se que o termo “nome” apresenta diversas 

origens, seja hebreu, grego, latim, sânscrito, cujo significado é a atribuição que 

qualifica a pessoa, dar a alguém um elemento que o distinga (VALPY, 1898, p. 536). 

Por ser um direito de personalidade e estar umbilicalmente ligado à dignidade 

humana, o nome de um lado, têm especial relevância no âmbito privado, no contexto 

da proteção de um sistema isonômico, que garante a todos o direito à identidade. E, 

de outro, na esfera pública, possibilita a identificação de indivíduos no seio da 

sociedade para a correta imputação de direitos e obrigações. Disso decorre o 

interesse público na estabilização do nome e a consequente imposição de limites à 

sua mutabilidade (KÜMPEL, 2017, p. 212-213). 

O nome, por si só, engloba o prenome e o sobrenome. Dessa forma, é 

composto por elementos fundamentais, como secundários, “como axiônimo, que 

abrange os títulos nobiliários, honoríficos, acadêmicos ou castrenses, ou seja, os 

títulos, além da partícula e do agnome” (FRANÇA, 1981, p. 283). Dessa forma, o 

direito ao nome é aquele que cada pessoa possui em ser identificada, individualizada, 

ou se distinguir na coletividade, sendo, pois, um direito fundamental extremamente 

relevante e que se encontra positivado no art. 16 do Código Civil.1 

 
 

 
1 Art. 16 do Código Civil de 2002: “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 
e o sobrenome”. 
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Para a análise do nome como bem jurídico tutelado faz-se preciso compreender 

que o direito ao nome tangencia outros interesses jurídicos e não, tão somente, o 

nome, propriamente dito. Quando uma pessoa tenta proteger o seu uso, muitas vezes 

encontra-se ligado ao uso da imagem, honra, privacidade, dignidade. Dessa maneira, 

o bem jurídico tutelado vai muito além do que se pode imaginar e de modo genérico, 

o principal bem jurídico do nome é individualizar a pessoa na tutela de direitos e de 

obrigações, consignado que o nome é o principal componente do estado da pessoa. 

O estado é a situação em que se encontra a pessoa, é a posição da pessoa na 

sociedade política, na família e como indivíduo (GONÇALVES, 2018, p. 57). 

Embora existam duas teorias que mereçam destaque (nome como elemento 

do estado da pessoa e nome como elemento autônomo da personalidade), em ambas 

o nome é o primeiro elemento a compor a caracterização da pessoa para fins de 

aquisição de direitos ou da aposição de obrigações (LOUREIRO, 2016, p. 442-443). 

Neste pensar, Maria Celina Bodin de Morais, descreve: 

 
 

A pessoa humana tem a necessidade de afirmar sua própria 
individualidade, distinguindo-se das outras, para ser conhecida por 
quem é. Através do nome, o indivíduo é designado na língua que é 
comum aos outros. Sua identificação torna-se possível, mesmo 
quando ausente (MORAES, 2000, p. 39). 

 

A teoria que fortalece a prevalência da proteção aos direitos da pessoa e 

abarca o bem jurídico tutelado pelo nome, é a teoria da personalidade, a qual consagra 

a marca do indivíduo dentro de um contexto social e da própria família que melhor 

vem a representar a defesa dos interesses diante dos novos desafios que a vida em 

sociedade exige. Nesse contexto, importante mencionar sobre a obrigatoriedade do 

nome e sua eficácia registral, como forma de identificação do ser perante a sociedade 

a que pertence. 

 
 

1.2 OBRIGATORIEDADE DO NOME E SUA EFICÁCIA REGISTRAL 

 
 

 
Toda pessoa é obrigada a identificar-se no mundo social, por meio de um nome. 

Essa obrigatoriedade, por sua vez, é jurídica no sentido que deriva de uma 
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necessidade de se individualizar no seio da sociedade, seja para adquirir os bônus ou 

os ônus da vida civil para seu pleno desenvolvimento humano e social. 

Logo, a pessoa que nasce com vida existe de fato e também juridicamente, 

uma vez que é o nascimento com vida que confere personalidade jurídica2 ao ser, ao 

ponto que, de acordo com a legislação civil pátria, para ser titular do direito ao nome 

é preciso que ela exista juridicamente, ou seja, tenha nascido com vida (BRANDELLI, 

2012, p. 117). 

O registro de nascimento tem o condão de declarar a existência da pessoa 

natural no mundo jurídico, sendo assim, este é o primeiro contato dela com o Estado 

Brasileiro. Por assim ser, é considerado um dos mais importantes atos praticados 

pelos Oficiais de Registro Civil e justamente por inaugurar tal relação que o registro 

de nascimento pode ser entendido como o primeiro degrau em busca da cidadania, 

sendo pressuposto básico para o exercício de diversos direitos essenciais a uma vida 

digna, a uma convivência justa e igualitária na sociedade (LOPES, 1995, p.199-228). 

Conforme ensina Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari, as 

informações constantes do assento de nascimento possibilitam a perfeita identificação 

e individualização da pessoa (especialidade subjetiva), “coadunando-se, assim, com 

o princípio da unitariedade registral, ao garantir que a cada pessoa corresponda um 

único registro, e que cada pessoa só tenha um registro” (KÜMPEL; FERRARI, 2017, 

p. 505). 

Por meio do registro civil a pessoa é individualizada na sociedade e passa a 

fazer parte do agrupamento social, onde todas as suas informações, por intermédio 

do princípio da continuidade registral, constarão naquele termo, como o casamento, 

divórcio, novo casamento, reconhecimento de paternidade, incapacidade, ou seja, 

todos os atos relacionados à sua vida civil, finalizando com a anotação do óbito 

(LOPES, 1995, p.184). 

Em relação a natureza jurídica do registro de nascimento o mesmo é 

considerado como direito fundamental, uma vez que possibilita ao registrado exercer 

sua cidadania, conforme esclarece a Constituição Federal de 19883 como um dos 

 

 

2 Art. 2º do Código Civil de 2002: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 
3 Art. 1º da Constituição Federal de 1988: 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: [...] II - a cidadania; (Grifo nosso) 
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direitos fundamentais da República Federativa do Brasil. Assim sendo, é garantida 

sua gratuidade a todas as pessoas com absoluta e irrestrita isonomia, não importando 

sua filiação ou a forma de concepção, a fim de possibilitar o pleno exercício de outros 

direitos fundamentais, como por exemplo, o direito ao nome, a dignidade, a 

parentalidade responsável daqueles que configuraram como pais/mães em seu 

registro, o exercício dos direitos políticos e tantos outros (KÜMPEL; FERRARI, 2017, 

p. 215). 

No que tange ao nome civil, o mesmo traz a essência do ser, o individualizando 

no seio familiar e reflexamente na sociedade, de forma que esse direito deve ser 

garantido e tutelado considerando sua importância, pois por meio da filiação declarada 

no ato registral, a criança leva o sobrenome em referência à família a que pertence, 

individualizando-a dos demais, trazendo dignidade e autodeterminação no mundo 

jurídico, como já visto anteriormente. Nesse contexto, a personalidade está 

relacionada ao direito à identidade da pessoa, sendo uma de suas manifestações, o 

direito ao nome, o qual é abrangido pelo prenome e sobrenome, sendo que a 

imposição do prenome só se opera com o registro do nascimento (MIRANDA, 2000, 

p. 96-97). 

O registro de nascimento é uma obrigação estatal absoluta, ainda que em 

primeiro momento seja essa responsabilidade delegada à família e à sociedade no 

que diz respeito a levar o fato ao conhecimento do registrador, e em segundo 

momento, como o verdadeiro obrigado sendo o Estado que não só fiscaliza esses 

atos, como os também delega ao particular devidamente concursado e empossado 

em uma serventia de registro civil das pessoas naturais. 

Na legislação brasileira está expressa a obrigatoriedade do nome nos artigos 

504 e 545 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015/73, tratando o primeiro da 

obrigação do registro de nascimento e o segundo prescrevendo o nome como um dos 

elementos obrigatórios desse registro.6 Nesse sentido percebe-se que não seria 

possível alguém viver em sociedade sem um componente identificador, e é nesse 

 
 

4 Art. 50 da Lei nº 6.015 de 1973: “Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado 
a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo 
de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta 
quilômetros da sede do cartório”. (Grifo nosso) (BRASIL, 1973). 
5 Art. 54 da Lei nº 6.015 de 1973: “O assento do nascimento deverá conter: [...] 4º) o nome e o 
prenome, que forem postos à criança”. (Grifo nosso) (BRASIL, 1973). 
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ponto que entende-se a importância da obrigatoriedade do nome, por ser, antes de 

um imperativo, uma necessidade. 

 
 

1.3 TEORIAS E CARACTERÍSTICAS SOBRE O NOME 

 
 

 
O direito ao nome é multifacetário. Diante dessa complexidade de se definir 

inclusive o bem jurídico tutelado, não poderia ser diferente definir qual sua natureza 

jurídica. Dessa forma, surgiram diversas teorias, embora muitas já superadas, com a 

finalidade de qualificar juridicamente o direito ao nome. 

De forma breve serão pontuadas as teorias mais representativas com a 

finalidade de esclarecer não somente o fundamento da tutela jurídica, como também 

seus limites e desdobramentos práticos. Assim, as teorias sobre o nome são quatro, 

sendo elas: Teoria Negativista, Teoria do Direito da Propriedade, Teoria da Polícia 

Civil e Teoria da Personalidade. 

De acordo com a Teoria Negativista, o nome não apresenta as características 

de direito, logo, não merece proteção jurídica. Tal teoria tem defensores como Savigny 

e Ihering, sendo o direito ao nome ligado diretamente à pessoa, não existindo qualquer 

interesse a não ser quando se trata da identidade do próprio indivíduo. O nome 

representa uma forma pela qual o indivíduo aparece na ordem jurídica. Constitui um 

complexo de direitos, porém, não um direito suscetível de ser apropriado. Em outras 

palavras, embora se reconheça que o nome é uma designação da personalidade, 

considera-se juridicamente impossível impedir que outra pessoa utilize o mesmo 

nome, motivo pelo qual não poderia ser incluído na categoria de bem jurídico 

(KÜMPEL; FERRARI, 2017, p. 218). 

Essa teoria defende que não existe um direito ao nome, mas, sim, um modo de 

designar a pessoa, mas essa não poderia ter exclusividade, muito menos proteção 

jurídica. Principal defensor dessa teoria e real motivo do nome não ter tido tratamento 

adequado no Código Civil de 1916 foi o jurista Clóvis Beviláqua, uma vez que foi ele 

o autor do projeto. 

A Teoria do Direito da Propriedade afirma que direito de propriedade acoberta 

tanto bens materiais, como imateriais. Dessa maneira, tendo o proprietário do nome 
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direito de usar e fruir de maneira absoluta, excluindo-o das demais pessoas, seria o 

nome um direito de propriedade. Leciona Victor Frederico Kümpel e Carla Modina 

Ferrari: 

 
A noção dominial do nome provém da jurisprudência francesa, que, 
acolhendo a opinião de parte da doutrina, entendia o nome na sua 
acepção feudal, isto é, como designação da terra carregada por uma 
pessoa, do local do seu nascimento. Segundo essa concepção, o 
nome nada mais seria uma espécie de propriedade imaterial, natureza 
que explicaria o poder de disposição do titular e o próprio uso em 
caráter de exclusividade perante os demais membros da coletividade 
(KÜMPEL; FERRARI, 2017, p. 219). 

 
Ocorre que, embora a propriedade e o nome sejam absolutos e oponíveis erga 

omnes, sua principal característica é que a propriedade não admite vários titulares, 

diferentemente do nome, ao passo que ela também possui natureza econômica, 

enquanto o nome não. 

A Teoria da Polícia Civil, por sua vez, defende que a lei não faculta às pessoas 

terem um nome, ela impõe essa obrigatoriedade como forma de identificação da 

pessoa na coletividade. Nessa esteira, “o nome seria uma instituição da polícia civil, 

ou seja, uma forma obrigatória de designação de pessoas”. Segundo essa teoria, não 

há, necessariamente, um direito ao nome, mas sim uma obrigação de ter nome. A 

falsa ideia de transmissão dos apelidos de família cria a ilusão de um direito ao nome, 

quando, na verdade, é uma obrigação de transmissão do patronímico a fim de tornar 

públicas as relações de filiação (BRANDELLI, 2012, p. 42). 

A teoria da personalidade vem trazer a ideia de que o nome é a exteriorização 

da personalidade do indivíduo. Nesse seguimento, os direitos da personalidade são a 

categoria de direitos que tocam diretamente ao ser humano, e que constituem um 

mínimo jurídico necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa em todas suas 

esferas, pois, o nome, como sendo elemento identificador da personalidade da 

pessoa, é o pronunciador daquele, logo, vem com toda sua carga de direitos e 

obrigações. Portanto, a teoria da personalidade relaciona o nome à personalidade do 

ser, demonstrando assim a importância deste à pessoa humana (BRADELLI, 2012, p. 

41-43). 

O nome, por ser considerado um dos principais direitos de personalidade 

justamente por identificar a pessoa, individualizando-a no mundo, tem impregnado 
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algumas características que merecem destaque, a exemplo do direito ao nome como 

direito inato estando o mesmo diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, 

como já abordado anteriormente. Para Carlos Alberto Bittar, os direitos da 

personalidade possuem as seguintes características: 

 
Direitos inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, 
intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, 
necessários e oponíveis erga omnes, transcendendo o ordenamento 
jurídico, porque ínsito à própria natureza do homem como ente dotado 
de personalidade (BITTAR, 2000, p. 11). 

 

Outra característica do nome é a irrenunciabilidade. Segundo Leonardo 

Brandelli, “a impossibilidade de renúncia do direito ao nome encontra-se prevista no 

art. 11 do Código Civil7, com os demais direitos da personalidade”, ou seja, por ser 

um dos direitos da personalidade, esse constitui direito essencial à condição humana, 

sendo que alguns autores defendem que estes não podem ser eliminados nem 

mesmo por vontade do seu titular e assim sendo, seriam irrenunciáveis (BRANDELLI, 

2012, p. 73). 

A inalienabilidade, como o próprio nome diz, afirma que o nome não pode ser 

vendido, ou seja, alienado. A imprescritibilidade traz o conceito de “o nome não se 

perder pelo desuso” e “não se adquire em virtude de posse” (FRANÇA, 1975, p. 181). 

Assim sendo, o nome não perderá sua função jurídica pela inércia do seu titular. 

Em relação à imutabilidade, embora a legislação preveja a possibilidade de 

alteração do nome em casos específicos, esse princípio traz prerrogativa de ser 

imutável para trazer mais segurança ao seu titular contra possíveis alterações 

ardilosas ou mesmo por mero capricho. A necessidade de individualização das 

pessoas dentro da sociedade que vivem roga pela imutabilidade do nome, vez que, 

se assim não fosse “gerar-se-ia a maior das confusões na identificação das pessoas, 

a que se destina, com a maior repercussão na vida social e jurídica, quer nas relações 

estabelecidas entre particulares, quer nas relações destes com o Estado” 

(CARVALHO, 1972, p.41). 

 
 
 

 

7 Art. 11 do Código Civil: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. (Grifo 
nosso) (BRASIL, 2002). 
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A extracomerciabilidade, como o próprio nome diz, afirma que o nome, em sua 

essência, não pode ser comercializado. No que tange à exclusividade, tem-se o nome 

como um “direito exclusivo, quer dizer, é um direito absoluto, exercitável erga omnes” 

(FRANÇA, 1975, p. 188). Ainda que algumas pessoas possuam o mesmo nome e 

sobrenome, como ‘Maria da Silva’, ainda assim não serão as mesmas pessoas 

justamente porque aquele uso é exclusividade sua. 

A oponibilidade erga omnes ensina que, em virtude do nome ser um direito 

absoluto, o seu titular pode exercer a sua defesa contra todos aqueles que 

injustamente ou ilegalmente o estejam utilizando. O direito ao nome identifica a 

situação jurídica decorrente dos direitos da personalidade, ou seja, o direito a 

identificação pessoal. Embora uma das principais características do nome seja a 

imutabilidade, justamente pela segurança jurídica que o mesmo carece na sociedade 

e por toda sua importância da individualização do ser, a depender do caso, será 

possível sua alteração, ainda que de forma administrativa (BRANDELLI, 2012, p. 75) 

Como visto anteriormente, uma das características do nome civil é a 

imutabilidade, inclusive sendo tal regra recepcionada pela Lei de Registros Públicos, 

nº 6.015 de 1973, trazendo o caráter público ao nome, tendo em vista o interesse de 

toda a coletividade na correta individualização e identificação das pessoas, o que, por 

certo, estaria prejudicado se fosse possível sua alteração sem qualquer regramento. 

Dessa maneira, sendo a imutabilidade do nome a regra, essa também comporta 

exceções, permitindo que haja alteração de forma justificada e pautada na lei, muito 

embora não exista taxatividade dentre as hipóteses possíveis. Basta que sejam 

comprovadas razões não só de utilidade como de conveniência evidente, e ainda, que 

o pedido de modificação não esconda um intuito fraudulento a fim de prejudicar 

terceiros (LOUREIRO, 2019, p. 69). 

Existem os nomes que expõem a pessoa a situações vexatórias, e, uma vez 

provado o constrangimento poderá ser alterado, porém, não de maneira 

administrativa. No cartório, o que é possível nesses casos é tão somente a lavratura 

do registro,8 mas depois que o mesmo é feito, a mudança do nome só poderá ocorrer 

 
 

 

8 Art. 55, Parágrafo único da Lei nº 6.015 de 1973: “Os oficiais do registro civil não registrarão 
prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem 
com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer 
emolumentos, à decisão do Juiz competente”. (Grifo nosso) (Brasil, 1973). 
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pela via jurisdicional.9 Assim, é possível que o Registrador, verificado que o nome 

solicitado pelo declarante seja um tanto quanto esdrúxulo e possa vir a causar 

constrangimento ao registrado, poderá ele se abster da prática do ato e suscitar dúvida 

ao Juiz Corregedor que deverá se manifestar sobre a possibilidade ou não do registro. 

Embora difícil de acontecer até mesmo por desconhecimento da legislação em 

vigor, existe a hipótese do nome ser alterado no primeiro ano após o registrado ter 

atingido dezoito anos. 

Tal alteração está prevista no artigo 56 da Lei de Registros Públicos,10 em que 

diz ser possível o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

pessoalmente ou por procurador, alterar o nome, leia-se: prenome, desde que não 

prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela 

imprensa. Após esse prazo, apenas por exceção e motivadamente, após audiência 

com Ministério Público.11 Ainda que tal alteração seja efetivada na via administrativa, 

não necessitando da via jurisdicional, ela deve ser procedida perante o órgão 

administrativo fiscalizador do Registro Civil das Pessoas Naturais, e não diretamente 

neste, como ocorrem nas hipóteses do art. 110 da Lei 6.015/73 (BRANDELLI, 2012, 

p. 155). 

O pedido será processado perante a autoridade judiciária correicional daquela 

Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais, seja ele o Corregedor Permanente, 

Juízo da Direção do Foro, Vara de Registros Públicos. Todavia, importante mencionar 

que, havendo qualquer tipo de impugnação quanto a alteração do nome por qualquer 

interessado, será o caso remetido para a via jurisdicional. (KÜMPEL; FERRARI, 2017, 

p. 217). 

 
 
 
 
 
 
 

9Art. 57 da Lei nº 6.015 de 1973: “A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 
sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a 
hipótese do art. 110 desta Lei” (BRASIL, 1973). 
10 Art. 56 da Lei nº 6.015 de 1973: “O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 
poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os 
apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa” (BRASIL, 1973). 
11 Art. 57 da Lei nº 6.015 de 1973: “A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 
sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a 
hipótese do art. 110 desta Lei” (BRASIL, 1973). 
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Na leitura da Lei, o artigo 58, caput,12 encontra-se a possibilidade de alteração 

do nome por apelidos públicos e notórios, como foi o caso de Luiz Inácio da Silva que 

incluiu o apelido “Lula” em seu nome, formando assim: Luiz Inácio Lula da Silva, 

porém, essa alteração apenas se dá pela via jurisdicional. 

E mais, Leonardo Brandelli afirma: 

 
 

Se tal elemento tiver realmente o condão de personificar o indivíduo, 
em substituição ao nome, se o apelido por usado de maneira pública 
e notória como elemento identificador da pessoa, poderá então ele 
efetivamente substituir o prenome no registro civil, consonante dispôs 
o legislador, ou, ainda, poderá ser ele acrescido ao prenome, o que 
embora não tenha sido previsto expressamente, entendemos ser 
possível por ser alteração menos traumática do que a substituição do 
prenome, expressamente autorizada (BRANDELLI, 2012, p.186). 

 
Dessa forma, tem-se que nos casos que o apelido é a própria identificação da 

pessoa no meio social, ele poderá substituir ou ser acrescido ao prenome, pois, a bem 

da verdade, já faz o papel deste. 

Ainda no artigo 58 da Lei nº 6.015/73, porém, agora em seu parágrafo único, o 

legislador tratou da proteção das testemunhas.13 Nessa acepção, a Lei de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas – Lei 9.807/99 – positivou uma nova possibilidade de 

alteração do prenome: a de vítima ou testemunha que esteja em situação de grave 

ameaça ou coação em virtude de colaboração em investigação ou processo criminal, 

a fim de ver preservada a sua identidade e integridade. Tem-se nesse contexto que, 

em situações expressamente previstas em lei será possível a alteração do nome da 

vítima, testemunha, bem como do seu cônjuge ou companheiro, ascendente, 

descendente e dependentes que tenham com ele convivência a ponto de também 

merecer proteção, podendo as pessoas requererem ao juiz competente o retorno ao 

nome originário, caso assim desejarem, para quando cessarem os motivos que 

ensejaram a alteração (LOUREIRO, 2019, p. 67). 

Em 2017, a Lei nº 13.484 trouxe grande avanço, pois antes dela só se podia 

retificar erro de grafia diretamente no cartório após parecer favorável do Ministério 

Público, que muitas vezes demorava meses para se manifestar, muito embora a Lei 

 

12 Art. 58, caput da Lei nº 6.015 de 1973: “O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 
substituição por apelidos públicos notórios” (BRASIL, 1973). 
13 Art. 58, Parágrafo único, da Lei nº 6.015/73: “A substituição do prenome será ainda admitida em 
razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por 
determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público” (BRASIL, 1973). 
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trouxesse prazo para tal. Essa demora trazia enorme prejuízo às partes que 

necessitavam corrigir um erro evidente em seu registro, seja por grafia, transposição 

de dados ou alteração do município, por exemplo. 

Atualmente todo o procedimento é realizado diretamente no Serviço de 

Registro Civil das Pessoas Naturais. Assim, tendo documentos que comprovem o 

erro, sem gerar qualquer dúvida ao Registrador Civil, o mesmo deve retificar o registro 

de ofício ou a requerimento do interessado, independentemente de prévia autorização 

judicial ou manifestação do Ministério Público.14
 

Apesar de essa norma ser de grande valia em âmbito administrativo, não se 

entende da leitura do art. 110 da LRP a retificação de uma letra, como alteração de 

nome. Assim, retificação que não decorra de erro de grafia, erro evidente ou que 

demande maior indagação, não é passível de implementação pela via administrativa, 

devendo ocorrer pela via jurisdicional, na forma do art. 109 da lei de Registros 

Públicos. A retificação administrativa por erro material, embora possa mudar o nome 

e inclusive sua pronúncia, não é entendida como alteração propriamente dita, uma 

vez que não mudará a forma como a pessoa é conhecida no meio, mas tal somente 

visa sanar um erro gramatical. 

O direito à identidade tem a pretensão de estabelecer um elo entre o indivíduo 

e a sociedade para que o individualize perante a coletividade e em todos os aspectos 

pessoais identificadores, incluindo a correta designação do sexo, e caso haja alguma 

incongruência nessa designação deve ser promovida a retificação. Nesse contexto, 

tem-se os transexuais, os quais têm sexo definido do ponto fisiológico, mas o querem 

alterar porque o sexo psíquico é outro. Assim, Leonardo Brandelli define: 

 
São pessoas fisicamente masculinas, com genitália definida, mas 
portadores de uma psique totalmente feminina, e vice-versa. O 
transexual sente que o corpo não é adequado ao seu sexo psíquico, 
sentindo daí a necessidade de mudança física, a fim de adequar seu 
corpo ao sexo que sente ser seu (BRANDELLI, 2012, p. 166). 

 
Após inúmeras discussões sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por 

meio do Provimento 73/2018 regulamentou a alteração de prenome e gênero dos 

 

14 Art. 110 da Lei nº 6.015 de 1973: “O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício 
ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou 
procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, 
nos casos de: I - Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade 
de sua correção” (BRASIL, 1973). 
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transexuais diretamente nos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. Para 

isso, o requerente deve apresentar, obrigatoriamente, documentos pessoais, 

comprovante de endereço, certidões negativas criminais, cíveis estaduais, federais, 

do tabelionato de protesto do local de residência dos últimos cinco anos, certidões da 

justiça eleitoral, da justiça do trabalho e da justiça militar (se o caso). 

Munidos com todos esses documentos, o transexual procurará um Serviço de 

Registro Civil das Pessoas Naturais para que seja requerida a alteração do prenome 

e gênero, se assim desejar, independentemente de ter realizado qualquer cirurgia de 

transgenitalização. Após entrevista, não havendo qualquer motivo de recusa legal por 

parte do Registrador, o mesmo averbará a mudança do prenome e do gênero no 

registro de nascimento do requerente, e, se casado, também no registro de 

casamento, sem que tal ato seja levado a via jurisdicional. 

Outras hipóteses legais que é possível alterar o nome são: casamento e união 

estável, onde a lei permite a inclusão do sobrenome do marido/companheiro/, 

esposa/companheira ao seu.15 No caso de divórcio, também é possível a exclusão do 

sobrenome adquirido após o casamento caso assim deseje16. Contudo, o divorciado 

não pode impor que ex-cônjuge altere o sobrenome contra a sua vontade, 

especialmente quando o uso desse nome já esteja consolidado. 

Em se tratando de viuvez, foi firmado entendimento pela Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitindo que, com a morte do cônjuge a(o) 

viúva(o) retorne ao seu nome de solteiro, conforme apontou a relatora do Recurso 

Especial, ministra Nancy Andrighi: 

 
A despeito da inexistência de previsão legal específica acerca do tema 
(eis que a lei apenas versa sobre uma hipótese de retomada do nome 
de solteiro, pelo divórcio) e da existência de interesse público estatal 
na excepcionalidade da alteração do nome civil (porque é elemento de 
constante identificação social), deve sobressair, a toda evidência, o 
direito ao nome enquanto atributo dos direitos da personalidade, de 
modo que este deverá ser o elemento preponderante na perspectiva 
do intérprete do texto legal (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
2018). 

 
 
 
 

15 Art. 1.565, § 1º, Código Civil de 2002: “Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o 
sobrenome do outro”. 
16 Art. 1.571, § 2o, Código Civil de 2002: “Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, 
o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença 
de separação judicial”. 
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Deste modo, o direito ao nome como direito da personalidade deve ser tutelado 

primordialmente pelo intérprete do conteúdo legislativo. 

A ministra destacou que o direito ao nome é um dos elementos estruturantes 

dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Mesmo assim, 

lembrou, que a tradição brasileira admite que uma pessoa, geralmente a mulher, 

abdique de grande parte de seus direitos de personalidade para incorporar o 

patronímico do cônjuge após o casamento, adquirindo um nome que não lhe pertencia 

originalmente (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018). 

Por fim, o Reconhecimento de Paternidade Biológica (previsto pelo Prov. 16 

do CNJ), bem como a Paternidade / Maternidade Socioafetiva (disciplinado pelo Prov. 

63 do CNJ), onde ambos deixam clara a possibilidade de alteração do nome por meio 

da inclusão do sobrenome dos pais e avós. 

 
 

1.4 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS E SECUNDÁRIOS PARA A FORMAÇÃO DO 

NOME CIVIL DA PESSOA NATURAL 

 
 

O nome civil exige elementos para sua formação, sendo os obrigatórios apenas 

os elementos fundamentais, como o prenome e o sobrenome. Contudo, também é 

possível que seja acrescido elementos secundários apenas como identificador 

pessoal, como o axiônio, títulos e qualificativos, eclesiásticos, qualificativos de 

dignidade oficial, títulos acadêmicos e científicos, partícula e o agnome. Todavia, os 

elementos fundamentais, por merecerem maior destaque, serão abordados em maior 

detalhe. 

O prenome é o elemento que vem anteceder o apelido de família a ponto de 

designar o indivíduo, tendo como linguagem coloquial a expressão “nome próprio”, 

justamente por ser algo personalíssimo, ou seja, próprio da pessoa. Dessa maneira, 

ele pode ser definido como “nome individual ou nome da própria pessoa, 

correspondente ao antigo nome de batismo, e que, entre nós, vem em primeiro lugar 

na enunciação do nome completo” (FRANÇA, 1975, p. 57). 

O prenome pode ser simples ou composto e será ele o identificador da pessoa 

no seio familiar e na sociedade, sem se preocupar com a origem da família, em si. 

Muito embora a terminologia técnico-jurídica correta seja de prenome, popularmente 
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ele é conhecido como “nome”, o que gera algumas dúvidas, principalmente quanto à 

mutabilidade já vista (BRANDELLI, 2012, p. 91). 

Em relação a sua composição, será simples quando formado por um único 

vocábulo (João); será composto quando formado por dois ou mais vocábulos (João 

Augusto). Todavia, embora essa seja uma escolha dos pais, existe vedação na Lei nº 

6.015 de 197317 para que o Registrador Civil se abstenha em registrar qualquer 

prenome que venha expor a pessoa ao ridículo, causando-lhe constrangimento 

durante a vida, como mencionado anteriormente. 

Em relação ao prenome composto, denominado também como sobrenome, são 

eles os vocábulos que vem na sequência do primeiro, ou seja, do prenome. Nesse 

momento a designação é em relação à família, ou, patronímico(s) paterno(s) e/ou 

materno(s). Conforme orienta Limongi França; 

 
Em face da lei vigente, sendo imutáveis tanto o prenome como o 
apelido de família, e, por outro lado, permitindo ela que, em certas 
circunstâncias, se mude o nome, é por vezes necessário chamarem- 
se sobrenome os elementos do nome individual subsequentes ao 
primeiro nome, sem o que mutativo nominis se torne inviável 
(FRANÇA, 1975, p.  58). 

 
Tem-se que, embora a imutabilidade do nome seja uma de suas características, 

por vezes será possível a alteração, como inclusão de sobrenome no casamento ou 

reconhecimento de paternidade, por exemplo. E ainda, a supressão, como no caso de 

divórcio. Entretanto, para qualquer mudança que não esteja prevista em lei de forma 

expressa, será necessário haver motivo justo e nenhum prejuízo a terceiros, como 

tratado e exemplificado anteriormente. 

Os elementos fundamentais são aqueles que obrigatoriamente devem integrar 

o nome, pois sem eles o mesmo não está completo, ou seja, não existe juridicamente 

como nome civil da pessoa natural (BRANDELLI, 2012, p. 90). Logo, não basta ter um 

prenome para se identificar na sociedade, é preciso um sobrenome ou um nome de 

família para individualizar o seu portador. 

 
 
 

17 Art. 55, Parágrafo único, da Lei 6.015 de 1973: “Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes 
suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa 
do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à 
decisão do Juiz competente” (BRASIL, 1973). 
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Corroborando com tal explicação, o Código Civil, em seu artigo 16, define que: 

“Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. 

Dessa forma, percebe-se que não existe apenas a obrigatoriedade do nome no ato 

registral, mas que o mesmo contenha todos os elementos fundamentais necessários 

para identificar a pessoa que o toma de forma eficaz no seio da sociedade. 

Adentrando aos elementos secundários, tem-se que aqueles que podem 

integrar o nome, porém, sua presença não é essencial ou obrigatória, como os 

elementos fundamentais. Desse modo, ainda que ausentes, o nome subsiste intacto 

perante o direito, porém, caso decidam pela inclusão, sua finalidade será também de 

melhor identificar seu portador e por isso merece toda a proteção inerente ao prenome 

e sobrenome. Exemplificando, o axiônimo, é a denominação genérica que abrange os 

títulos nobiliárquicos (Conde, Duquesa etc) e os títulos honoríficos (Comendador). 

Nesse contexto, embora contenham traços de similitude porquanto ambos constituem 

signos de identificação pessoal destinados a honrar os titulares, diferenciam-se na 

medida em que os títulos nobiliárquicos adquirem-se por sucessão hereditária, ao 

passo que os títulos honoríficos têm caráter meramente pessoal e não se transmitem 

causa mortis (BRANDELLI 2012, p. 94-95). 

No Brasil a relevância jurídica do axiônimo foi bastante mitigada, vez que com 

a Proclamação da República foram extintos todos esses títulos por não ser compatível 

com o regime democrático. No entanto, dependendo da intensidade com que são 

usados na identificação social, podem passar a integrar os elementos essenciais18 do 

nome e ser passível, inclusive, sua retificação junto ao Registro Civil das Pessoas 

Naturais (FRANÇA, 1975, p. 466-467). 

Outro identificador da pessoa são os títulos e qualificativos eclesiásticos 

encontrados, por exemplo, os designativos Cardeal (título) e padre (qualificativo). No 

mesmo sentido, podemos citar os qualificativos de dignidade oficial, como Senador, 

Desembargador, Deputado, General, Ministro etc. Assim como, Professor, Doutor são 

exemplos de títulos acadêmicos e científicos, cuja função é identificar a pessoa em 

virtude de sua profissão. De acordo com Limongi França, o uso de tais qualificativos 

e títulos só pode haver exigência do seu emprego quando o exercício das funções 

correspondentes seja oficial. Assim, nas relações particulares não há obrigatoriedade, 

 
 

18 Em países como a Espanha, tais elementos podem sempre integrar o assento civil, mesmo como 
elementos secundários do nome. (ROCA, 2001, p. 531). 
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embora seja costumeiro o uso e por isso podem assumir caráter identificador 

secundário (FRANÇA, 1975, p. 489-91). 

Por fim, tem-se o agnome como elemento secundário que se acrescenta por 

último ao nome completo e comumente usado como forma de perpetuar o nome de 

algum ente familiar que tenha certa significância. Assim, acrescenta-se o agnome para 

distinguir as pessoas com prenome e sobrenome iguais e ao mesmo tempo 

estabelecer um parentesco entre eles, como ocorre, por exemplo com o agnome Filho, 

Neto, Sobrinho (BRANDELLI, 2012, p. 98). 

Ao se pensar na abordagem psicológica do agnome. Parece haver no agnome, 

por parte daquele que o põe, uma transposição categorial de determinadas categorias 

valorativas visualizadas no ego ideal, as quais se pretende passar àquele que recebe 

o agnome, gerando uma expectativa sobre este, não pelo que ele é, mas pelo que se 

espera que ele seja, ou melhor, pelo que o ego de quem o nominou espera que ele 

seja (BLEICHMAR, 1985, p. 27-9, p. 59-65). 

Diante de todas essas considerações, entende-se que o direito ao nome é uma 

obrigatoriedade, mas, sobretudo, uma necessidade do portador em melhor se 

identificar na sociedade. Para sua eficácia e oponibilidade erga omnes é preciso lavrar 

o registro de nascimento junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

local de nascimento ou domicílio da mãe. Observa-se, também as teorias e 

características que ajudam a entender o bem jurídico tutelado e a natureza jurídica do 

nome, bem como, seus elementos fundamentais e secundários estando, nesse 

momento, aptos a adentrar à seara do nome vinculado aos direitos da personalidade 

com foco na dignidade da pessoa humana. 
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2 O NOME E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE COM FOCO NA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 
 

O nome além de ser um direito da personalidade é também um fator que 

promove a dignidade da pessoa humana, pois a pessoa passa a ser reconhecida e 

identificada no seio social por meio de sua nominação. 

 
 

2.1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

 
Faz-se necessário abordar sobre os direitos fundamentais e a proteção à 

dignidade da pessoa humana garantida pelo Estado brasileiro, cuja função é tão 

imprescindível que inclusive encontra-se presente na Lei Maior. 

Os direitos fundamentais são conquistas da pessoa humana e tutela aos seus 

direitos e valores, com várias interpretações. Dentre elas têm-se a compreensão de 

Ingo Sarlet, ao dizer que “os direitos fundamentais são todas aquelas posições 

jurídicas que dizem respeito às pessoas”, que, do ponto de vista do direito 

constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância, integradas ao texto 

constitucional e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos, bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 

equiparadas, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 

Constituição (SARLET, 1998, p. 80). 

Percebe-se na leitura do texto constitucional, quando se referem aos direitos e 

garantias fundamentais, mais precisamente compreendido entre os artigos 05 a 17, 

que os mesmos gozam de prerrogativas, destacadamente constante no art. 5º, §1º da 

Constituição Federal de 1988,19 portanto, não necessitam de regulamentação, ou seja, 

têm aplicação imediata. 

 
 
 
 
 

19 Art. 5º, § 1º da Constituição Federal de 1988: As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 
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Encontra-se, também, no art. 60, §4º, inc. IV da CF,20 previsão que traduz uma 

rigidez singular aos direitos fundamentais, denominada de “cláusula pétrea”, sendo 

classificada pela doutrina como imutabilidade do texto constitucional, pois não poderá 

ser alvo de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir tais direitos. Segundo 

Zulmar Facchin ao dizer que cláusulas pétreas devem ser entendidas como as 

disposições que se encontram fora da incidência do poder reformador, onde este não 

tem legitimidade para tocar em tais cláusulas, no sentido de aboli-las total ou 

parcialmente, porém, pode ampliá-las (FACCHIN, 2019, p. 98). 

Em se tratando de emenda constitucional, cabe destacar a de número 45, de 

08 de dezembro de 2004 que acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º, como mais um 

item ao rol dos direitos fundamentais que ali se encontram. Tal fato, à época, gerou 

algumas inquietações no meio jurídico em face da restrição constitucional segundo a 

qual não há guarida a proposta que tende a alterar direitos e garantias daquelas 

conhecidas como cláusulas pétreas. No entanto, essa inquietação foi rapidamente 

solucionada sob o argumento de que seria possível ampliar os direitos, trazendo um 

sentimento de proteção aos mesmos. Contudo, o que era vedado, seria admitir sua 

restrição ou diminuição, como dito acima. 

Atualmente não é suficiente falar apenas em cláusulas pétreas, mas sim em 

bloco de constitucionalidade. Nesse sentido, pode-se entender bloco de 

constitucionalidade como um amplo conjunto formado por matérias importantes que 

podem ou não estar escritas no texto constitucional, conforme menciona Eric Oliva: 

“O bloco de constitucionalidade compõe-se essencialmente da reunião de textos ou 

de princípios relativos aos direitos fundamentais e de um texto que organiza o regime 

de poder e a elaboração de normas jurídicas” (OLIVA, 2002, p. 129). 

Ainda que exista um catálogo específico na Constituição Federal que distribui 

os direitos e garantias fundamentais em cinco capítulos, os mesmos não se exaurem 

naquela relação. Continuando, Zulmar Fachin, ensina que os direitos e garantias 

fundamentais também podem ser encontrados dispersos no texto constitucional, ou 

seja, fora do catálogo próprio (FACCHIN, 2019, p. 235). Como exemplos temos, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), princípio da legalidade 

tributária (art. 150, inc. I), e ainda podemos citar o direito ao acesso a água potável 

 
 

20 Art. 60, § 3º da Constituição Federal de 1988: “A emenda à Constituição será promulgada pelas 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem”. 
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como sendo um direito fundamental de sexta dimensão que se encontra, inclusive, 

fora da Constituição. 

Os direitos e garantias fundamentais possuem uma ligação umbilical com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esse um fundamento do Estado 

brasileiro e dada sua importância encontra-se no art. 1º, III da Constituição Federal 

vigente.21 Assim, qualquer tipo de ação ou omissão que venha a restringir ou mitigar 

sua fluidez, poderá sofrer o devido controle de constitucionalidade, até mesmo pela 

posição hierárquica que os direitos e garantias fundamentais possuem diante da 

legislação. 

Nesse sentido de correlação entre os direitos fundamentais e a dignidade da 

pessoa humana, merece destaque a posição de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
Dignidade de pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e na vida em comunhão com os demais seres 
humanos (SARLET, 2002, p. 62). 

 
A ideia de dignidade traz em seu cerne valorativo a conceituação pessoal, a 

garantia de proteção do ser humano, tendo o constituinte de 1988 erigido a pessoa 

humana como valor supremo do ordenamento jurídico. Essa escolha, ainda segundo 

Fachin, “refletiu a prevalência da concepção humanista, que permeia todo o texto 

constitucional”. De acordo com ele, “trata-se de um valor nuclear do ordenamento 

jurídico brasileiro. Não por acaso, está localizado no pórtico da Constituição, 

evidenciando desde logo o conteúdo axiológico que a permeia” (FACHIN, 2019, p. 

208). Porém, nem sempre a ideia de dignidade teve esse significado e interpretação. 

Segundo Luís Roberto Barroso, o que entendemos hoje por “dignidade” já 

esteve ligado a um status social superior, como um título de nobreza, podendo, 

inclusive, ser relacionado a alguns privilégios, a exemplo do art. 7º da Declaração dos 

 

 

21 Art. 1º da Constituição Federal de 1988: “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: (...) III - a dignidade da pessoa humana”; 
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Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que dizia que os cidadãos são “igualmente 

admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos” (BARROSO, 2014, 

p.14). 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, publicada em 14 de julho 

de 1789, foi, segundo Fábio Konder Comparato, uma obra dos revolucionários 

franceses que “representou a ruptura com o Ancien Règime e a mais forte 

manifestação na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana em face da 

tirania estatal”. Segundo consta, naquela época, os revolucionários franceses 

reconheceram no preâmbulo da Declaração que “a ignorância, o esquecimento e o 

desprezo dos direitos humanos são as únicas causas das desgraças públicas e da 

corrupção dos Governos”. Ratificaram que o absolutismo anterior representou 

violações diretas e habituais nos direitos fundamentais marcado por um governo de 

desmandos e mau emprego do dinheiro público (COMPARATO, 1999, p. 83). 

Observa-se que a Declaração dos Direitos do homem e do cidadão muito se 

preocupou com a defesa da liberdade e da igualdade, inclusive com fortes influências 

de Rosseau22 e Montesquie, porém, nos dias atuais percebe-se que o termo 

“dignidade” foi conduzido a ter outro significado, estando assentado que “sobre o 

pressuposto de que cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma 

posição especial no universo” (BARROSO, 2014, p. 14). 

O motivo dessa nova interpretação se deve ao fato da própria humanidade ter 

se desviado da sua própria finalidade, pois, o homem, muito embora tenha sido criado 

para ter vida, e ter vida em abundância, desenvolveu uma existência baseada em 

condutas brutais contra seu semelhante, como se observa na época da escravidão, 

holocausto e na prática de tortura que, infelizmente, existe até hoje. Por essa razão 

que as nações se preocuparam em garantir a tutela da pessoa humana, em especial 

o direito à vida que está, indiscutivelmente, diretamente ligada à dignidade (MORAES, 

2019, p. 18). 

Diante desse contexto acerca dos direitos fundamentais e sua relação com a 

dignidade da pessoa humana, imperioso destacar os destinatários dos direitos 

fundamentais, podendo extrair da leitura do texto constitucional,23 em princípio, que 

 
22 “O homem nasceu livre e em toda parte ele está aguilhoado” (ROUSSEAU, 1996, p. 9). 
23 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 direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade 
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tais direitos têm por destinatários todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 

Assim, surge a questão se é possível assegurar esses mesmos direitos aos 

estrangeiros que não sejam residentes no Brasil. 

De certo, não é possível negar a um estrangeiro o direito de ser valer do 

remédio constitucional conhecido como “habeas corpus” (art. 5º, inc. LXVIII) para 

garantir o seu direito de ir e vir. Assim como, conforme jurisprudência firmada pelo 

próprio STF, assegurar aos estrangeiros não residentes no Brasil também a 

possibilidade de se exercer o contraditório, ampla defesa, devido processo legal e 

igualdade jurisdicional, por exemplo.24
 

Conforme José Afonso da Silva: 

 
 

(...) há, no entanto, certos direitos fundamentais que o estrangeiro, 
mesmo residindo no Brasil, não pode usufruir. Por exemplo, postular 
o cargo de Presidente da República (art. 12, §3º, inciso I).25 Por outro 
lado, há direitos fundamentais que não podem ser exercidos por todo 
brasileiro. É o caso da ação popular (art. 5º, inciso LXXIII),26 pois, para 
ingressar com tal ação, o indivíduo tem que comprovar a condição de 
cidadão (SILVA, 2005, p. 178). 

 

Percebe-se que é necessário existir uma certa sensibilidade para aplicação dos 

direitos e garantias fundamentais, uma vez que os mesmos têm eficácia vinculativa 

não apenas em relação aos poderes públicos, mas também, em relação aos 

particulares. No Brasil predomina, na doutrina e jurisprudência, a teoria da eficácia 

direta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada com a vinculação direta 

dos particulares, produzindo, entre estes, a chamada eficácia horizontal. Traduzindo, 

podem tais direitos serem invocados diretamente nas relações privadas, 

independentemente de qualquer mediação por parte do legislador, ressalvando-se a 

 
 

24 O princípio do devido processo legal é amplamente aplicável ao estrangeiro, conforme expresso no 
art. 12, § 2.º, da Constituição Federal: “A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”. Assim, os instrumentos processuais de 
tutela do indivíduo presentes na Constituição Federal de 1988 alcançam plenamente o estrangeiro. A 
jurisprudência do STF está assentada nesse entendimento (RDA 59/326, RT 312/363; RTJ 164/193- 
194). O estrangeiro tem direito público subjetivo à observância e ao integral respeito ao devido processo 
legal — ainda que não possua domicílio no país — e está exposto à condição indisponível de sujeito 
de direitos. 
25 Art. 12, § 3º, inc. I da Constituição Federal de 1988: “São privativos de brasileiro nato os cargos: I - 
de Presidente e Vice-Presidente da República”. 
26 Art. 5º, LXXIII da Constituição Federal de 1988: “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 
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necessidade de ponderar o direito fundamental em jogo com a autonomia privada dos 

particulares envolvidos no caso (AZEVEDO, 2014). 

Contextualizado o debate acerca dos direitos fundamentais, percebe-se que a 

dignidade da pessoa humana foi protegida na Constituição Federal quando, em seu 

artigo primeiro foi elevada à princípio fundamental a ponto de ser considerada o 

princípio dos princípios, ou seja, o maior entre os princípios, sendo que todos os 

demais devem ser interpretados a partir dele. Nesse ponto, explica Flávio Tartuce que, 

“na concepção de dignidade humana, deve-se ter em mente a construção de Kant, 

segundo a qual se trata de um imperativo categórico que considera a pessoa humana 

como um ser racional, um fim em si mesmo” (TARTUCE, 2016, p. 5). 

O constituinte de 1988 tratou a dignidade da pessoa humana como o: 

 
 

epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre 
todo o ordenamento jurídico e banalizando não apenas os atos 
estatais, mas também toda a miríade de relações privadas que se 
desenvolvem no seio da sociedade civil e no mercado (SARMENTO, 
2004, p. 164). 

 
Por essa razão o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é 

aquele que “(...) representa a superação da intolerância, da discriminação, da 

exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente da 

plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar” (BARROSO, 2009, p. 252). 

Nesse contexto, observa-se que a dignidade da pessoa humana cumpre seu 

papel perante o ordenamento jurídico de não ser apenas princípio, mas um 

fundamento e guia da ordem constitucional. Ela demonstra a projeção da pessoa 

frente ao Estado e vem legitimar essa atuação estatal, ao passo que os direitos 

fundamentais são reconhecidos com o objetivo de proteger a própria dignidade 

humana. Os direitos fundamentais, independentemente do seu grau, têm sua base 

justificada na dignidade da pessoa humana, como o direito à vida, integridade física, 

honra, liberdade, igualdade; enquanto a dignidade traz o papel de matriz desses 

direitos, conferindo-lhes um certo tipo de coerência e unidade (VIEIRA, 2017, p. 62). 

O grande papel da dignidade como fundamento da ordem constitucional e sua 

relação com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é, 

precipuamente, vincular o Estado para que de fato se efetive esses direitos como 

forma de proteger a dignidade e a vida humana. 
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2.2 DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 
 

 
Embora a maioria dos mandamentos relativos a direito da personalidade trate- 

os como direitos e garantias fundamentais, existe entre eles distinções. 

Ao se falar de direitos da personalidade torna-se impossível exprimir aspectos 

que não possam ser deixados de ser conhecidos sem afetar a própria personalidade 

humana, enquanto os direitos fundamentais demarcam em particular a situação do 

cidadão perante o Estado, com a preocupação básica da estrutura constitucional 

(BELTRÃO, 2014, p. 52). 

Os direitos da personalidade, muito embora tenham seu embrião na Declaração 

de Direitos Francesa de 1789, são direitos autônomos. Não se pode negar que foi, 

sem dúvida, no direito público que, inicialmente, os direitos da personalidade foram 

reconhecidos para, depois, ingressarem no direito positivo privado. No entanto, é 

necessário reconhecer que, ainda tendo o mesmo conteúdo e o mesmo suporte que 

a dignidade da pessoa humana, não devem ser confundidos (JABUR, 2000, p. 81). 

Em relação aos princípios do Direito Civil, os mesmos são, em regra: 

 
princípios constitucionais, pois, por serem comuns, podem ou não ter 
assento na Constituição. Por isso é que se diz que muitos dos direitos 
fundamentais são direitos da personalidade, mas nem todos os 
direitos fundamentais são direitos da personalidade (BITTAR, 2000, p. 
4). 

 
Deste modo, há intersecção entre os direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade, porém nem todos os direitos fundamentais são também direitos da 

personalidade. 

J.J. Gomes Canotilho comenta: 

 
 

As expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” são 
frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e 
significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direito do 
homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos 
(dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são 
direitos do homem, jurídico institucionalmente garantidos e limitados 
espácio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 
natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; 
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os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes 
numa ordem jurídica concreta (CANOTILHO, 1998, p. 359). 

 
Os direitos da personalidade podem ser considerados como posições jurídicas 

do homem pelo simples fato dele nascer e viver, ou ainda, de vir a nascer ou ter vivido. 

Esses seriam aspectos imediatos da exigência de integração do homem e ainda 

condições essenciais ao ser e dever ser, sob o ponto de vista de Silvio Romero 

Beltrão. Nesse sentido ele continua dizendo que “revelam o conteúdo necessário da 

personalidade”, podendo a pessoa exigir do outro o respeito pela sua própria 

personalidade e têm por objeto os bens da personalidade física, moral e jurídica 

(BELTRÃO, 2014, p. 52). Assim, se um lado temos os direitos fundamentais 

pressupondo relações de poder, enquanto os direitos de personalidade interessam 

relações de igualdade. 

Segundo Jorge Miranda, os direitos fundamentais têm uma incidência 

publicística imediata, quando ocorrem efeitos nas relações entre os particulares. Já 

os direitos da personalidade têm uma incidência privatística, ainda quando sobreposta 

ou subposta à dos direitos fundamentais. Assim, os direitos fundamentais 

pertenceriam ao domínio do Direito Constitucional, enquanto os direitos de 

personalidade ao domínio do Direito Civil (MIRANDA, 1993, p. 58). 

Paulo Luiz Netto Lôbo, enfatizando a figura do direito civil constitucional, aborda 

a pluridisciplinariedade do direito da personalidade, onde na esfera constitucional são 

espécies do gênero direitos fundamentais, e na perspectiva civil constituem direitos 

inatos à pessoa, que prevalecem sobre todos os demais direitos subjetivos privados 

(LÔBO, 2001, p. 79). 

Carlos Rogel Videl afirma que as diferenças entre direitos da personalidade e 

direitos fundamentais são muitas, pois, enquanto o primeiro está voltado para a esfera 

das relações privadas entre os particulares, o segundo se afirma no âmbito do Direito 

Público, mas a favor do cidadão e diante dos poderes do Estado. Dessa forma a 

doutrina tende a acrescentar que os direitos da personalidade são pessoais, ao passo 

que os direitos fundamentais partem do pressuposto político e socioeconômico 

(VIDEL, 2002, p. 127). 

É inegável que os direitos fundamentais e da personalidade tem, efetivamente, 

conteúdos similares que devem convergir para afirmar e tutelar a dignidade da pessoa 
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humana, como já visto anteriormente. No entanto, segundo nos ensina Anacleto de 

Oliveira Faria: 

 
ainda que alguns desses direitos tenham a dupla natureza de públicos 
e privados, são direitos distintos e não devem ser confundidos, já que 
os primeiros devem proteger os indivíduos da atuação do próprio 
Estado e os segundos teriam o objetivo de tutelar esses interesses 
frente aos demais particulares (FARIA, 1978, p. 293). 

 

Seguindo a mesma visão doutrinária, Rabindranath Capelo de Sousa 

demonstra que a afinidade entre os direitos da personalidade e os direitos 

fundamentais emerge da sobreposição ao nível da pessoa humana de dois planos 

jurídicos do conhecimento: os do direito civil onde se fundam os direitos da 

personalidade e os do direito constitucional onde se fundam os direitos fundamentais. 

(SOUSA, 1995, p. 584). 

Observa-se que a doutrina, em geral, não apresenta solidez ao tratar sobre as 

diferenças entre tais direitos, ora posicionando os direitos fundamentais e os direitos 

da personalidade um em função do outro; ora dividindo-se para defini-los como gênero 

e espécie. No entanto, apesar das inegáveis diferenças trazidas entre direitos 

fundamentais e direitos da personalidade por diversos autores, percebe-se que a 

tendência da constitucionalização dos direitos da personalidade em face do princípio 

da dignidade da pessoa humana vem fundamentar tais relações. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 trazer em seu art. 5º a determinação 

que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- 

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, observa-se que tais 

direitos e deveres estão postos segundo a estrutura constitucional, com demarcação 

da posição do cidadão perante o Estado e não da pessoa natural (BELTRÃO, 2014, 

p. 54). 

Apesar da individualização das diferenças27 entre direitos fundamentais e 

direitos da personalidade, pode-se verificar uma tendência de constitucionalidade 

 

27 Nesse mesmo sentido, Mauricio Mazur explica em suas conclusões: “Não há predominância nem 
sobreposição de uns direitos aos outros, tendo cada qual origem, estrutura e aplicação distintas, dentro 
do ramo do Direito em que foram idealizados. Os direitos da personalidade nas relações jurídicas entre 
sujeitos em posição de supremacia sobre os demais, primordialmente o Estado, mas reflexamente 
particulares com variados poderes de fato. A proteção concorrente da personalidade humana é operada 
pelos direitos da personalidade através do regime de Direito privado, com instrumentos e institutos do 
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desses direitos, em face do princípio da dignidade da pessoa humana fundamentar as 

relações de direitos da personalidade e a tutela jurídica dos direitos fundamentais 

(BELTRÃO, 2014, p. 53). 

No entanto, essa preocupação em atribuir aos direitos da personalidade o 

caráter de direitos fundamentais privados ocorre em razão de constar na Constituição 

Federal como direitos fundamentais os mais importantes direitos da personalidade, 

sendo inegável que essa relação tem o condão de manter tais direitos sob o manto de 

proteção que merece todo direito fundamental. 

 
 

2.3 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE COM ÊNFASE AO DIREITO AO NOME 

 
 
 

Muitos são os direitos da personalidade tutelados pelo Estado democrático de 

direito, não se podendo olvidar ao direito ao nome, que é o cerne da presente 

pesquisa. 

Os direitos da personalidade estão efetivamente concretizados junto a 

dignidade da pessoa humana deixaram marcas permanentes na história e na vida. 

Contudo, a conquista de hoje não se traduz por meio de um acontecimento específico, 

ou exclusivamente de uma pessoa, mas é uma conquista de todos, de acordo com 

cada época vivida dentro da história mundial (MONTESCHIO JUNIOR, 2018, p. 62). 

A ideia da proteção à pessoa humana remonta civilizações mais antigas, onde 

percebe-se claramente a vinculação de diversos direitos de personalidade como, 

direito ao nome, designação pessoal do seu titular, assim como, inclusão do nome de 

família formulado pelo seu próprio povo, conforme pode ser observado em pesquisa 

junto ao Direito Romano e posteriormente copiado por espanhóis, portugueses e 

brasileiros. 

Assim, corroborando com a proteção aos direitos inerentes a pessoa humana, 

faz-se por oportuno citar Leonardo Estevam de Assis Zanini: 

 
 
 
 

direito civil, e pelos direitos fundamentais através do regime de Direito público, com instrumentos e 
institutos do direito constitucional, que só podem ser acedidos pelos direitos da personalidade se 
qualificados como direitos fundamentais por analogia de substância” (MAZUR, 2012, p. 61). 
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As origens da proteção à pessoa humana já podem ser encontradas 
nas civilizações da Antiguidade, entre as quais vale mencionar a Índia, 
a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, e, obviamente, Roma. De fato, não 
se pode conceber, mesmo na Antiguidade, uma civilização que 
nenhum valor outorgasse à figura humana, pois isso significaria seu 
próprio extermínio (ZANINI, 2011, p. 21). 

 

Todavia, como em qualquer evolução, nas civilizações antigas a proteção à 

pessoa humana veio acompanhada de avanços e retrocessos, em especial devido à 

existência de profundas diferenças jurídicas entre as pessoas, com a manutenção de 

estatutos jurídicos discriminatórios, bem como a condição de inferioridade de 

determinados membros da família, como a mulher. 

Assim, percebe-se que o ponto fundamental de destaque para a compreensão 

dos direitos da personalidade é a proteção da dignidade da pessoa humana, tendo a 

pessoa como fundamento e fim do direito. Nesse sentido, o tratamento dispensado 

pelo Código Civil ao direito da personalidade demonstra que não estão 

compreendidas as figuras mais significativas, como os direitos à vida, ao 

desenvolvimento da personalidade, e à liberdade. Verifica-se nessa acepção que: “os 

direitos que estavam disciplinados na Constituição Federal não são retomados, 

dando-se relevo no Novo Código Civil às figuras que não se destacam perante uma 

carta política, como o direito ao nome e o direito a imagem” (BELTRÃO, 2014, p. 55). 

A esse respeito, José de Oliveira Ascensão destaca: 

 
 

A dignidade da pessoa humana implica que a cada homem sejam 
atribuídos direitos, por ela justificados e impostos, que assegurem esta 
dignidade na vida social. Esses direitos devem representar um 
mínimo, que crie o espaço no qual cada homem poderá desenvolver 
a sua personalidade. Mas devem representar também um máximo, 
pela intensidade da tutela que recebem (ASCENSÃO, 1997, p. 64). 

 
Percebe-se, pois, que o direito da personalidade está sempre diante da 

necessidade de uma valoração ética fundada na dignidade da pessoa humana, por 

isso distinguem-se dos direitos pessoais que são desprovidos deste fundamento, não 

sendo possível compreender a pessoa simplesmente como um sujeito da relação 

jurídica (RAMALHO, 2001, p. 14). 

Diante dessas considerações, importante conceituar “personalidade jurídica” 

pelos civilistas do século XIX como sendo, em suma, um atributo jurídico, ou seja, 

aptidão do ser humano para constituir relações jurídicas e ser reconhecido como 
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sujeito de direitos e deveres (BORGES, 2007, p. 8). No entanto, a noção de pessoa, 

ou sujeito de direito, é meramente formal. O que se faz necessário ter em mente é o 

reconhecimento da pessoa física pelo ordenamento jurídico para participar de 

relações jurídicas, logo, adquirir direitos e obrigações. 

Antigamente, o homem dotado de personalidade jurídica não era considerado, 

necessariamente, um ser humano também dotado de dignidade. Nesse ponto, o 

Código Civil de 2002 trouxe discussões sobre a substituição do vocábulo “homem”, 

que era a expressão usada no Código Civil de 1916, para o termo “pessoa” ou “ser 

humano”, buscando assim tutelar de modo mais abrangente os efetivos beneficiários 

do direito. 

Adotado esse termo, Renan Lotufo critica a mudança para “pessoa”, de modo 

genérico e sem qualificativo, pois a dignidade da [pessoa humana] é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil e da forma como “pessoa” foi utilizada 

no Código Civil deixou de prezar pela indicação constitucional (LOTUFO, 2003, p. 9- 

10). Observa-se que os direitos da personalidade sempre estiveram voltados para a 

“pessoa humana”. Porém, na atualidade concebe-se a personalidade jurídica como 

categoria mais ampla do que apenas capacidade e assim “a personalidade surge 

como projeção da natureza humana” (BEVILÁQUA, 1953, p. 79-80). 

No ordenamento jurídico brasileiro a personalidade jurídica refere-se a seres 

humanos (pessoa física) e a entidades abstratas (pessoa jurídica). Logo, quem possui 

personalidade jurídica é sujeito de direito, mas nem todo sujeito de direito possui 

personalidade e direitos da personalidade, a exemplo da pessoa jurídica. 

Conforme exemplifica Orlando Gomes: “Tanto as pessoas físicas como as 

jurídicas são sujeitos de direitos, mas a naturalidade de umas e a artificialidade das 

outras obriga a discipliná-las diversamente” (GOMES, 1993, p. 146). Nesse sentido, 

importante citar o art. 52 do Código Civil vigente que menciona o seguinte: “aplica-se 

às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 

Renan Lotufo afirma que tal artigo não tem o condão de assegurar às pessoas 

jurídicas os direitos subjetivos da personalidade, mas admite apenas a extensão 

técnica dos direitos da personalidade para a proteção da pessoa jurídica (LOTUFO, 

2003, p. 29). Observa-se que no artigo mencionado se destacam as palavras “no que 

couber” para justificar que não cabem, ou no máximo, aplicam-se por analogia, isso 
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porque os direitos da personalidade devem ser vistos como relacionados à tutela da 

pessoa humana, essencialmente quanto à sua integridade e sua dignidade. 

Defende-se, ainda, que o direito de personalidade está diretamente ligado à 

dignidade da pessoa humana com suas extensões e desdobramentos próprios, pois 

representam os direitos mais íntimos da pessoa, conforme nos ensina Flávio Tartuce: 

 
Os direitos da personalidade são, em suma, aquelas qualidades que 
se agregam ao homem, sendo intransmissíveis, irrenunciáveis, 
extrapatrimoniais e vitalícios, comuns da própria existência da pessoa 
e cuja norma jurídica permite a sua defesa contra qualquer ameaça. O 
direito objetivo autoriza a defesa dos direitos da personalidade, que 
por sua vez, são direitos subjetivos da pessoa de usar e dispor daquilo 
que lhe é próprio, ou seja, um poder da vontade do sujeito somado ao 
dever jurídico de respeitar aquele poder por parte de outrem 
(TARTUCE, 2012, p. 145). 

 

Pode-se dizer que os direitos da personalidade são inatos, cabendo ao Estado 

apenas reconhecê-lo e sancioná-lo no plano do direito positivo. Outra característica é 

a irrenunciabilidade, ou seja, são direitos essenciais à condição humana, de modo que 

alguns autores defendem que tais direitos não podem ser eliminados nem mesmo por 

vontade de seus titulares, sendo por isso, irrenunciáveis. 

No que tange à inalienabilidade, como o próprio nome diz, significa que os 

mesmos não podem ser vendidos, ou seja, alienados. A imprescritibilidade traz o 

conceito de que estes não perderão sua função jurídica pelo desuso em decorrência 

da passagem do tempo ou pela inércia. 

Esclarece Francesco Messineo que a pessoa não pode ser ao mesmo tempo 

sujeito e objeto do direito. No direito da personalidade o seu objeto não é a pessoa, 

mas um atributo seu; atributo este que é objeto, não enquanto conexo com a pessoa, 

mas enquanto matéria de fato da tutela jurídica contra abuso ou usurpação por parte 

de outro sujeito. Messineo ainda apresenta os direitos da personalidade como limites 

impostos contra o poder público e contra os particulares, atribuindo à pessoa um 

espaço próprio para o desenvolvimento, que não pode ser invadido, recebendo uma 

proteção específica do direito (MESSINEO, 1950, p. 4). 

Os direitos da personalidade designam direitos privados fundamentais, os quais 

devem ser respeitados como conteúdo mínimo para a existência da pessoa humana, 

impondo limites à atuação do Estado e dos demais particulares. Contudo, tal 

conceituação não é suficiente para determinar especificamente quais direitos são ou 
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não da personalidade, sem que exista uma tipificação, uma vez que a posição do autor 

é de que os direitos da personalidade só se operam por força de lei (MESSINEO, 

1950, p. 4). 

Ao relacionar os direitos da personalidade com a personalidade, em si, 

percebe-se que esse último é a possibilidade da pessoa ser sujeito de direitos e 

deveres, de pretensões, obrigações, ações, execuções. 

Nesse pesar, compreende-se que para identificar-se, cada ser humano tem 

direito a ter um nome: direito de personalidade, anterior, logicamente, ao direito ao 

nome, fazendo com que da personalidade venha o direito à identidade pessoal, sendo 

uma de suas manifestações justamente o direito ao nome. 

Não há que se tratar o direito ao nome como uma palavra ou parte de um 

vocabulário, mas sim como a expressão de uma identidade trazendo um sinal 

indicativo de uma personalidade. Assim, o nome atribuído a uma pessoa é um dos 

principais direitos incluídos na categoria dos direitos personalíssimos ou da 

personalidade. A importância do nome para a pessoa natural situa-se no mesmo plano 

de seu estado, de sua capacidade civil e dos demais direitos inerentes à personalidade 

(FRANÇA, 1975, p. 22). 

Quanto a natureza jurídica, pela posição doutrinária existente, evidencia-se que 

o nome civil é a forma pela qual se expressa a personalidade e a identidade da 

pessoa. Portanto, o bem da identidade e o direito a esse bem implica em um complexo 

de elementos com os quais se exercem faculdades jurídicas. 

Nesse entendimento Silvio Romero Beltrão: 

 
 

o direito ao nome como direito de personalidade, não é um direito 
originário, pois a pessoa não nasce com o nome, uma vez que o 
adquire posteriormente, onde verdadeiramente surge o direito à 
identidade pessoal, mas que nos seus desenvolvimentos transcende 
já a própria tutela da personalidade (BELTRÃO, 2014, p. 178). 

 
Portanto, o direito ao nome está relacionado à aposição do nome, o qual é 

colocado pelos pais à seus filhos e buscam a identidade do ser. 

Em relação a identidade pessoal, conforme doutrina de Paulo Otero, envolve 

uma dimensão absoluta ou individual, tornando cada pessoa um ser único, dotado de 

uma individualidade própria e exclusiva, o que caracteriza o direito à diferença, como 
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direito natural, apesar da igualdade com todos os demais na condição humana 

(OTERO, 1999, p. 65). 

Nesse sentido, em face do direito à identidade pessoal, o ser humano não terá 

somente direitos à aquisição de um nome, mas também direitos de conhecer a forma 

como foi gerado, a identidade dos seus progenitores e, com isso, por intermédio do 

conhecimento de seu patrimônio genético, terá direito à defesa de sua identidade 

genética. 

Porém, muito embora todo o indivíduo tenha o direito de conhecer a sua origem 

genética, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº 1.957/2010 

garantiu o anonimato dos doadores de gametas e embriões, violando, assim, ao direito 

personalíssimo da identidade genética o que foi ratificado pela Resolução 

2121/2015.28
 

Assegurar o anonimato do doador, omitindo as informações genéticas para o 

indivíduo não é a melhor opção, já que se confronta com um dos princípios inerentes 

ao ser humano, o da dignidade da pessoa humana (CARDIN, 2015, p. 106). 

O objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem genética é assegurar 

o direito da personalidade, ou seja, a necessidade de cada indivíduo ter conhecimento 

da sua história de vida e que envolve também a saúde, porque poderá prevenir a 

própria vida, uma vez que terá acesso aos seus parentes biológicos mais próximos. 

Diante de todas as considerações, observa-se que a relação entre Direito 

Público e Privado é de suma importância para o estudo da autonomia jurídica 

individual e da autonomia privada sobre os direitos da personalidade, bem como 

verificar a importância do direito ao nome na defesa da sua individualidade perante a 

sociedade. 

O que se espera é que em relação às normas de organização social haja certa 

proteção contra a intervenção indevida de terceiros, enfaticamente no que se refere 

ao direito ao nome do nascituro, como se verá adiante. 

 
 
 
 
 
 
 

28 Resolução 2121/2015, IV 4 – Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações 
sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, 
resguardando-se a identidade civil do doador. (BRASIL, 2013). 
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2.4 A TUTELA POSITIVA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA 

 
 

A ideia central de que a proteção à pessoa humana vem desde a antiguidade 

encontra-se plenamente vinculada ao direito ao nome, à designação pessoal do seu 

titular, bem como a adoção do nome de família do seu próprio povo. 

Dentro do contexto histórico, a evolução das civilizações trouxe inúmeros 

avanços nos sistemas jurídicos voltados para a proteção humana, assegurando sua 

defesa contra atos despóticos, como a possibilidade de se ostentar uma designação 

pessoal, ou transmitir seu patrimônio aos descendentes, ou seja, criando uma cadeia 

familiar e salvaguardando o indivíduo contra atos praticados em flagrante 

desvantagem por seus semelhantes quando dentro de um ambiente social ou mesmo 

familiar. Com a evolução da sociedade observou-se que houve uma substituição dos 

valores, sendo destacado que o autoritarismo absolutista perdeu espaço para a 

formação de comunidades constituídas por homens livres, unidos pela igreja e pela 

tradição cultural da antiguidade (ZANINI, 2011, p. 21). 

Foi com a influência do cristianismo que se deu uma “nova densidade ao 

conceito de dignidade humana, sobretudo na Idade Média, depois de São Tomás e 

com a poderosa influência escolástica” (ANDRADE, 1998, p. 13). Nesse ponto, o 

conceito moderno de pessoa assume contornos mais específicos, destacando a sua 

dignidade e valorização do indivíduo como pessoa, sendo visto como imagem e 

semelhança do criador, fazendo com que houvesse uma mudança de paradigmas, 

pois se retira do homem a condição de objeto, alcançando-o a qualidade de sujeito 

possuidor de valores intrínsecos à sua existência humana. 

Do ponto de vista de Carlos Alexandre Moraes: 

 
 

A dignidade da pessoa humana é elemento essencial para o 
desenvolvimento integral da personalidade; trata-se da qualidade que 
identifica a própria pessoa, pois é inerente a todo ser humano”. 
Continuando, ele pondera que se trata de um direito fundamental 
garantido a “todas as pessoas humanas de forma geral e 
individualmente, que tem início na concepção e se estende até para 
depois da morte (MORAES, 2019, p. 18). 



47 
 

 
 

Corroborando com esse pensamento, temos Edilsom Pereira de Farias 

esclarecendo que “a dignidade da pessoa humana está relacionada às questões 

mínimas que a pessoa necessita para viver com dignidade e para que sejam 

propiciadas condições para o seu desenvolvimento” (FARIAS, 2000, p. 61). Assim, 

mesmo diante de tantas afirmações doutrinárias, é possível constatar que não existe 

um conceito único para a expressão da “dignidade da pessoa humana”, porém, o que 

se evidencia é que toda e qualquer tentativa de explicação acerca do tema tende a 

trazer conotações que digam respeito ao ser humano, sendo a dignidade uma 

“qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, pode e (deve) ser 

reconhecida, respeitada, promovida e protegida” (SARLET, 2006, p. 41). 

Em relação aos direitos da personalidade, os mesmos vêm tradicionalmente 

definidos, segundo Antônio Chaves como “direitos essenciais do ser humano, os quais 

funcionam como o conteúdo mínimo necessário e imprescindível da personalidade 

humana” (CHAVES, 1982, p. 39). 

A justificativa teórica, segundo Silvio Romero Beltrão: 

 
para atribuir o caráter de direitos inatos aos direitos da personalidade, 
volta-se à circunstância de se tratar de direitos essenciais, naturais à 
pessoa humana que remetem a sua existência ao mesmo momento e 
ao mesmo fato da existência da própria pessoa (BELTRÃO, 2014, p. 
9). 

 

Portanto, direitos da personalidade são básicos e nascem com cada ser, 

devendo por isso sua tutela ser priorizada pelo Estado e pela sociedade em geral. 

Esses direitos são dotados de caracteres especiais na medida em que são 

destinados à proteção da pessoa humana com todos os seus atributos de forma a 

proteger a dignidade como sendo seu valor fundamental. Assim, segundo Carlos 

Alberto Bittar, constituem “direitos inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, 

intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis 

erga omnes” (BITTAR, 2000, p. 11). 

Duas características importantes em relação aos direitos da personalidade 

merecem destaque. A primeira é extraída da doutrina de Mônica Neves de Aguiar da 

Silva Castro onde enfatiza que tais direitos são atribuídos a todo ser humano 

(CASTRO, 2002, p. 67); por sua vez, Miguel Angel Martinez diz que os direitos da 

personalidade são reconhecidos em textos constitucionais modernos em geral, 
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oponíveis a toda coletividade e também ao Estado (MARTINEZ, 1997, p. 140). A 

segunda característica extraída da doutrina de Gustavo Tepedino é peculiar dos 

direitos da personalidade e consiste em dizer que nem sempre sua violação produz 

um prejuízo que tenha repercussões econômicas ou patrimoniais (TEPEDINO, 2001, 

p. 33). 

Em relação aos direitos fundamentais, esses são diretrizes gerais, garantias de 

toda a sociedade em se ver livre do poder excessivo do Estado, ao passo que os 

direitos da personalidade são frutos da captação desses valores fundamentais 

regulamentados no cerne do Direito Civil. 

Conforme bem esclarece Claus-Wilhelm Canaris: 

 
 

(...) os direitos fundamentais vigoram imediatamente em face das 
normas do direito privado. Esta é hoje a opinião claramente 
dominante. Aqui, os direitos fundamentais desempenham as funções 
‘normais’, como proibições de intervenção e imperativos de tutela 
(CANARIS, 2003, p. 36). 

 

Segundo Pietro Perlingieri, o estudo do direito não pode deixar de lado a análise 

da sociedade na sua historicidade local e universal. Isso porque somente com tal 

análise se poderá individualizar o papel e o significado da juridicidade na unidade e 

na complexidade do fenômeno social (PERLINGIERI, 2002, p. 1). Dessa forma, a 

ordem jurídica é um complexo, um todo harmônico, e os grandes princípios e garantias 

ditados pela Constituição Federal de 1988 devem ter os contornos que a lei lhes 

conceber sem, contudo, infringi-los ou restringi-los. 

Rubens Limongi França ensina que por muito tempo os sistemas jurídicos 

somente cuidaram dos direitos da personalidade do ponto de vista do Direito Público, 

servindo “para mostrar a importância desses direitos, pois muitos deles integram as 

Declarações de Direitos que servem como garantia dos cidadãos contra as 

arbitrariedades do Estado” (FRANÇA, 1999, p. 936). 

Direitos da personalidade não foram criados pelo ordenamento jurídico positivo, 

ao contrário, são ínsitos à própria natureza do homem, como ente dotado de 

personalidade, estando “intimamente ligados ao homem, para sua proteção jurídica, 

independentes de relação imediata com o mundo exterior ou outra pessoa, são 

intangíveis, de lege lata, pelo Estado, ou pelos particulares” (BITTAR, 2000, p. 11). 
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Conforme preceitua Flávio Tartuce, os direitos da personalidade são 

importantes não só para os indivíduos como também para o Estado Democrático de 

Direito, que deve ser tutelado tanto pelo Direito Público quanto pelo Direito Privado, 

em complementação, em constante diálogo dentro da ideia de visão unitária do 

sistema jurídico (TARTUCE, 2012, p. 140). 

Tem-se que a incidência dos direitos da personalidade na autonomia privada e 

a possibilidade relativa de disposição desses direitos são claramente visualizadas no 

Código Civil atual, mais precisamente no artigo 11, conforme se observa: “Com 

exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis 

e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Observa-se 

que a intransmissibilidade e irrenunciabilidade claramente demonstram que tais 

direitos não podem ser transmitidos a outrem ou renunciados de forma genérica a 

ponto de prejudicar a própria pessoa. Assim sendo, apenas em situações específicas 

será possível que os mesmos sejam limitados. 

Uma vez atendidas às necessidades básicas da pessoa e estabelecidos os 

meios para evitar a lesão a direitos de terceiros, resta ao direito preservar a liberdade 

do indivíduo e oferecer instrumentos para exercê-la conforme seus próprios interesses 

a ponto de preservar o exercício positivo dos direitos da personalidade. Dessa forma, 

se o direito de uma pessoa não viola o direito de outrem, não tem por que proibir de 

exercê-lo, e sim, deve-se regulamentá-lo. 

Essa visão individualista do direito é de extrema importância para a 

compreensão do livre desenvolvimento da personalidade. Assim, entende-se que a 

autonomia privada é justamente o principal instrumento que o ordenamento jurídico 

oferece aos indivíduos para o exercício positivo dos direitos da personalidade. 

Conforme esclarece Flávio Tartuce: 

 
 

(...) pela técnica da ponderação, em casos de difícil solução (hard 
cases) os princípios e direitos fundamentais devem ser sopesados no 
caso concreto pelo aplicador do Direito, para se buscar a melhor 
solução. A técnica exige dos aplicadores uma ampla formação, 
inclusive interdisciplinar, para que não conduza a situações absurdas 
(TARTUCE, 2012, p. 143). 

 

Utilizar o legislativo para introduzir normas que regulamentem a intromissão do 

Estado na economia, propriedade, contratos ainda é justificável, mas usar as normas 

sob o argumento de proteção do indivíduo contra si mesmo, imputando a ele uma 
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série de deveres ou proibições que a ninguém interessa, é um tanto quando 

preconceituoso ou autoritário. Não se pode utilizar o direito somente como instrumento 

de opressão, ou apenas tendo como base a moral e os bons costumes, pois o que 

pode ser errado para uma pessoa, pode ser certo para outra e não cabe ao Estado 

dizer o que é dignidade da pessoa humana quando a mesma não ultrapassar os 

direitos pessoais, ou seja, não invadir ou prejudicar direitos de terceiros. 

Têm-se claros exemplos onde a manifestação do pensamento de uma pessoa 

é o escopo para a disseminação do ódio e do preconceito, levando àquele indivíduo 

“diferente” do padrão social, à marginalidade. Assim, é neste momento que se faz 

necessário aplicar o Princípio da Razoabilidade e perceber o que é mais importante: 

a liberdade de expressão de outrem ou a tutela da dignidade da pessoa humana? 

Da mesma forma, cita-se outro exemplo: suicídio ou a mutilação do próprio 

corpo. Ambos não são considerados crimes justamente porque as suas 

consequências não ultrapassam a esfera jurídica do próprio agente, que é o principal 

ou único interessado. Dessa maneira, interessante observar os limites da competência 

da lei, seja Estado ou sociedade e uma das funções básicas do direito, no que tange 

aos direitos da personalidade, é garantir o próprio modo de ser da pessoa. 

Imprescindível, afastar a ideia de o Estado, o direito ou a sociedade imporem condutas 

homogeneizadoras que não se justificam pela proteção de direito de terceiros, mas 

como pano de fundo para algum pensamento preconceituoso ou retrógrado que não 

tem lugar na sociedade contemporânea e nos avanços do Direito. 

Diante dessas ponderações, é preciso trazer à baila a tutela positiva dos 

direitos da personalidade pelo Estado no que tange a facultatividade dos genitores 

poderem atribuir nome aos seus filhos natimortos, independentemente dos mesmos 

terem adquirido personalidade jurídica ou não, uma vez que se trata de efetivação da 

dignidade humana dos pais quando da ponderação entre a razoabilidade e 

proporcionalidade na aplicação dos princípios constitucionais. 
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3 REFLEXOS JURÍDICOS DA DIFERENÇA ENTRE NASCITURO E NATIMORTO 

QUANTO À PERSONALIDADE 

 
 

O nascituro e o natimorto possuem diferenças no que tange à sua 

personalidade, os quais sofreram efeitos e reflexos jurídicos que influem, inclusive, na 

vida dos pais, efusivamente no que se refere ao direito ao nome. 

 
 

3.1 TEORIAS A RESPEITO DO INÍCIO DA VIDA E A PERSONALIDADE JURÍDICA 

DO NASCITURO 

 
 

Em uma breve retrospectiva histórica é possível entender como algumas 

civilizações tratavam a figura do nascituro na Idade Antiga onde percebe-se uma 

preocupação com a vida da criança ainda no útero materno. Observa-se que tal 

preocupação não era tão somente com o bebê que estava sendo gerado, mas também 

em estudar e entender essa nova vida que estava se formando, ao mesmo tempo que 

se protegia a mulher, porém, ambos como seres individualizados. 

No Código de Hamurábi (2.235 – 2.242 antes de Cristo), a proteção à vida do 

nascituro encontrou-se disposta entre os artigos 209 a 213, quando, referindo-se ao 

aborto dispôs que se alguém batesse em uma mulher livre e a fizesse abortar, haveria 

que pagar pela vida do feto o valor referente a 10 sicles de prata. Porém, se em virtude 

do espancamento essa mulher morresse, sua vida era paga por outra vida, sendo a 

pena a morte do filho do agressor. Caso a mulher espancada fosse de uma família 

nobre e em virtude das pancadas ela viesse a abortar, o agressor deveria pagar 5 

sicles de prata e se a mulher viesse a óbito, a pena era o pagamento de meia mina 

de prata. Por outro lado, se a vítima fosse uma serva e desse espancamento 

ocorresse aborto, o agressor pagaria 2 sicles de prata29 (FRANÇA, 2004, p. 262; 

CASILLO, 1994, p. 31). 

 

29 Art. 209 do Código de Hamurábi: Se alguém bate em uma mulher livre e a faz abortar, pagará pelo 
feto 10 sicles de prata. Art. 210 – Se esta mulher morre, marar-se-á o filho do agressor. Art. 211 – Se 
é uma mulher nobre, que, em consequência das pancadas, aborta, ele pagará 5 sicles de prata. Art. 
212 – Se esta mulher morre, pagará meia mina de prata. Art. 213 – Se ele bate numa serva e a faz 
abortar, pagará 2 sicles de prata (DHNET). 
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Observa-se da leitura dos artigos constantes no Código de Hamurabi que a 

punição só estava prevista para terceiros, ou seja, àquele que, em virtude de lesões 

corporais, levasse a mulher a abortar o filho que estava sendo gerado. Entretanto, 

nada se referiu à punição para a própria mulher que praticava o aborto em si mesma. 

Ainda, destaca-se que a pena variava de acordo com o nível social da vítima e não 

conforme a intenção do agente (GOMES, 1997, p. 613). 

Em relação aos hebreus, por não se tratar de um livro jurídico, o estudo do 

direito hebraico foi realizado através de relatos onde os historiadores e juristas 

tentaram fazer uma reconstituição do sistema jurídico em uma sociedade de 

transformações sociais e políticas que ocorreram ao longo de vinte séculos de história 

de Israel (SOUZA, 2007, p. 54). Naquele tempo, os hebreus só começaram a punir o 

aborto após a lei Mosaica (GOMES, 1997, p. 613), que dizia: “em caso de dois 

indivíduos em luta ferirem uma mulher grávida, serão multados no que exigir do marido 

ou determinar os juízes”, e ainda, “caso se verifique a morte, então se dará vida por 

vida (versão da Vulgata)” (FRANÇA, 2004, p. 262). 

Observa-se que na Antiga Grécia30 predominava a famosa lei de talião, “olho 

por olho, dente por dente”, onde existia um grande sentido comunitário, pois fazia que 

os danos sofridos ultrapassassem o âmbito individual, podendo a pena ser imposta a 

outra pessoa diversa do agressor, mas que serviria como castigo para o próprio. 

Hipócrates, (pai da medicina), em seu juramento, no século V antes de Cristo (a.C.), 

comprometeu-se dizendo: “a nenhuma mulher darei substância abortiva” (GOMES, 

1997, p. 613). Isso demonstra preocupação com a vida do nascituro, pois não era 

admitido o aborto. Nesse mesmo sentido, tem-se os primeiros estudos da embriologia 

registrados nos livros de Hipócrates, deixando clara a preocupação em saber como 

funciona o novo ser que está sendo gerado no ventre materno (CASSILO, 1994, p. 

32). 

Na Grécia, Solon e Licurgo eram contra o aborto, já Aristóteles e Platão o 

defendiam, desde que não houvesse “sopro de vida” (FRANÇA, 2004, p. 262), ou seja, 

desde que o feto ainda não possuísse alma, pois isto manteria um equilíbrio entre a 

população e os meios de subsistência. Observa-se que o aborto era admitido por 

 
30 De 1200 a 900 a.C., a Grécia atravessou um período chamado de “era das trevas”, onde não tinham 
leis oficiais ou sistemas formalizados para a punição. “Os assassinatos eram resolvidos pelos membros 
das famílias das vítimas, que buscavam e matavam o assassino, dando início a disputas sangrentas 
sem fim” (SOUZA, 2007, p. 84). 
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Platão, dizendo ser uma necessidade do Estado, uma vez que, segundo ele, era 

necessário preocupar-se com a pureza da raça, aconselhando, ainda, o aborto 

eugênico.31 Para Platão, a procriação deveria ser realizada até os quarenta anos para 

as mulheres, e até os cinquenta anos para os homens, pois achava que esse era o 

melhor período para procriar e cuidar dos filhos (PLATÃO, 1999, p. 141). 

Ter consciência como se desenvolve o nascituro, como o bebê se forma, com 

quanto tempo de desenvolvimento apresenta determinada característica, auxilia o 

direito, a exemplo do Direito Romano, ao estudo acerca do início da personalidade. 

Naquele tempo, já se avaliava a possibilidade do nascimento com vida após seis 

meses de gestação, tendo requisito de viabilidade para adquirir personalidade jurídica. 

No estudo do Direito Romano percebe-se grandes noções de como a família era 

tratada e organizada. Havia um culto doméstico, culto aos ancestrais, adoração aos 

deuses dos lares, onde o chefe da família se reunia diante de um altar onde esses 

deuses eram cultuados para que houvesse a proteção do chefe familiar que, por sua 

vez, tinha total poder de decisão (FUSTEL DE COULANGES, 2001, p. 54). 

De acordo com José Cretella Junior, para os romanos o estudo do direito 

deveria começar pelas pessoas, pois “pessoa é toda entidade que pode ocupar a 

posição de autor ou réu, numa relação jurídica” (CRETELLA JUNIOR, 2009, p. 83). 

Importante também a diferenciação entre pessoa e homem,32 podendo dizer que 

“pessoa e homem são conceitos diversos para os romanos. Só o homem reúne certos 

requisitos como pessoa. Pessoa é ser humano acompanhado de atributos. Pessoa é 

o sujeito de direitos e obrigações” (CRETELLA JUNIOR, 2009, p. 84). Dessa maneira, 

a palavra “pessoa”, sendo ela física ou jurídica, não se confunde com “homem” e ao 

presente estudo interessa a relação “pessoa física”, como homem capaz de direitos e 

obrigações. 

Visualiza-se que, no Direito Romano as pessoas físicas eram os homens, 

porém, nem todo homem podia ser considerado pessoa, a exemplo dos escravos, 

 
 
 

31 Aborto é a interrupção da gravidez, que pode ser espontânea ou provocada, desde o momento da 
fecundação do óvulo até a 21ª semana de gestação; daí em diante, até a 28ª semana, fala-se em parto 
imaturo, e, entre a 29ª e a 37ª semana, fala-se em parto prematuro (CRODE, 1996, p. 432). O aborto 
eugênico visa a interrupção da gestação em fetos defeituosos ou com a possibilidade de o serem (este 
tipo de aborto não está isento de pena no ordenamento jurídico brasileiro vigente) (FRANÇA, 2004, p. 
265). 
32 Segundo Digesto, “[...] a principal divisão do direito das pessoas é que todos os homens ou mulheres 
são livres ou são servos” (JUSTINIANO I, 2002, p. 57). 
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uma vez que eram considerados “seres” equiparados a coisas e não a pessoas.33 

Nesse mesmo sentido, Francisco Quintanilha Véras Neto explica que a situação do 

escravo era colocada da seguinte forma: “escravos, estes últimos classificados como 

res (coisa), eram uma espécie de propriedade instrumental animada” (VÉRAS NETO, 

2007, p. 122). 

No estudo do Direito Romano, ao se referir a nascituro, pode-se encontrar duas 

tendências doutrinárias para explicar o início da personalidade, ora a natalista, ora a 

concepcionista. Manifestando-se a respeito dessa aparente contradição, Sergio 

Abdalla Semião afirma que a dicotomia no Direito Romano em relação ao 

reconhecimento ou não da personalidade civil ao nascituro não é desconhecida na 

doutrina quanto ao início da existência da pessoa e da personalidade “algumas vezes 

era reconhecida a personalidade ao nascituro; em outras, se estabelecia uma 

personalidade condicional, colocando-se a salvo os seus direitos, sob condição de 

que nascesse viável [...]”. Porém, em outros momentos verificava-se que também 

consideravam a criança não viável como se fosse alguém sem personalidade, a 

exemplo daquelas que nasciam sem forma humana (SEMIÃO, 1990, p. 46). 

Feitas essas pequenas digressões histórias acerca do estudo do nascituro, 

natimorto e aborto na Idade Antiga, verifica-se que a discussão sobre a natureza 

jurídica do nascituro tem a tendência de variar de acordo com a corrente doutrinária 

assumida por cada país. Contudo, em se tratando de Brasil, o Código Civil atual, bem 

como o antigo de 1916, afastaram os requisitos da viabilidade e da forma humana 

para definir o início da personalidade, bastando que a criança apenas venha a nascer 

com vida. 

Em que pese existirem diversas teorias que tratem sobre o início da 

personalidade, importante mencionar algumas para esclarecer a condição jurídica do 

nascituro dentro do ordenamento jurídico brasileiro e melhor compreender as 

diferenças e semelhanças entre nascituro e natimorto. Sendo, segundo Silmara J. A. 

Chinelato e Almeida, as três principais teorias: a natalista ou negativista; teoria da 

 
 

33 O Império Romano era caracterizado pelo modo de produção escravagista, se tratava de uma 
civilização muito desigual socialmente, principalmente a classe dos patrícios e dos plebeus. Essa 
situação se retrata na rebelião plebeia que gerou a elaboração da Lei das XI Tábuas, que atribuía mais 
poder aos plebeus. A classe plebeia ameaçou abandonar a cidade de Roma e fundar uma nova cidade 
no Monte Sagrado, nas proximidades de Roma, caso as exigências não fossem atendidas pela classe 
patrícia. Diante das ameaças, os patrícios aceitaram a formação de um conjunto de leis para garantir 
uma igualdade maior entre patrícios e plebeus (VÉRAS NETO, 2007, p. 122). 
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personalidade condicional; e a teoria concepcionista ou verdadeiramente 

concepcionista (ALMEIDA, 2004, p. 91). 

A teoria concepcionista afirma que a personalidade se inicia na concepção e 

não no nascimento com vida, o que significa dizer, em suma, que o nascituro é pessoa. 

Em um primeiro momento, os concepcionistas aduzem que no Direito Romano, 

“segundo os Digesta de Justiniano, a paridade do nascituro era um princípio de caráter 

geral, salvo as exceções de algumas partes do ius” (CATALANO, 1988, p. 10). Entre 

seus defensores, têm-se, entre outros, Teixeira de Freitas, Anacleto de Oliveira Faria, 

André Franco Montoro, Rubens Limongi França, Francisco dos Santos Amaral, 

Silmara J. A. Chinelato e Almeida. 

Para os concepcionistas, o nascituro tem muitos direitos anteriores ao seu 

nascimento com vida, inclusive os direitos da personalidade, como o direito ao nome, 

e “apenas certos efeitos de certos direitos, isto é, os direitos patrimoniais materiais, 

como a herança e a doação, dependem do nascimento com vida. A plenitude de 

eficácia destes direitos fica, resolutivamente condicionada ao nascimento com vida” 

(ALMEIDA, 2000, p. 157). 

Essa teoria reconhece ao nascituro qualidade de pessoa “concepto é 

considerado sujeito de direito reconhecendo-lhe caráter de pessoa no exato momento 

de fecundação” (LEITE, 1997, p. 34), e sendo pessoa, que trata-se de uma afirmação 

muito abrangente, afirma existir vida humana desde a concepção, devendo essa ser 

protegida e respeitada sob todas as suas formas. 

Mariana Franco Cruz prediz que os concepcionistas argumentam que a tese de 

que o Código Civil Brasileiro adotou a teoria natalista não é sustentável a partir da 

interpretação do referido diploma com a ordem constitucional, que tem como pilar do 

ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana e, como valor condicionante o 

direito à vida, sendo, portanto, dedutível do artigo 2º do CCB a personalidade jurídica 

do nascituro (OLIVEIRA; CRUZ, 2018, p. 162). Essa ideia de que o início da 

personalidade depende de nascimento com vida e que seja viável, está baseada na 

concepção aristotélica da alma, onde a alma do ser pensante se adquiriria com o 

nascimento (BELTRÃO, 2014, p. 73). 

Os concepcionistas entendem que o Código Civil mostra-se divergente ao que 

dispõe a Constituição Federal vigente, e que aquele dispositivo não pode ter como 

base a teoria natalista, contrariamente deve basear-se na teoria ora defendida pelos 
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mesmos, tendo em vista que a mesma teria respaldo na Constituição Federal de 1988, 

ao garantir a dignidade da pessoa humana e direito à vida. Os concepcionistas ainda 

apontam que muitos dos direitos do nascituro não dependem do nascimento com vida, 

como os direitos da personalidade, o direito de ser adotado e o direito de ser 

reconhecido, sendo, então o nascimento sem vida, como a morte para os já nascidos. 

Apenas alguns efeitos de certos direitos (direitos patrimoniais como herança e 

doação) é que dependeriam do nascimento com vida, não significando, contudo, a 

inexistência da condição de pessoa humana (ALMEIDA, 2004, p. 92-93). 

Por outro lado, a teoria natalista nega a condição de pessoa ao nascituro no 

momento que defende o início da personalidade civil com o nascimento com vida, a 

teor do que preceitua o artigo 2º do Código Civil vigente: “A personalidade civil do 

homem começa com o nascimento com vida (...)”. Para essa teoria, o nascituro tem 

apenas mera expectativa de nascer com vida, logo, de ser pessoa e adquirir direitos 

e contrair obrigações. Nesse pensamento, considera-se o nascituro existente desde a 

sua concepção, mas apenas para aquilo que lhe é juridicamente proveitoso, sendo a 

grande maioria dos civilistas brasileiros adeptos a essa teoria, a exemplo de Pontes 

de Miranda, Silvio Rodrigues, Silvio de Salvo Venosa, Caio Mário da Silva Pereira, 

Serpa Lopes, dentre tantos outros. 

Em relação a teoria da personalidade condicional,34 essa teoria da aquisição 

da personalidade aduz que o nascituro tem direitos, mas estaria condicionado ao 

nascimento com vida. Dessa forma, para os adeptos da teoria natalista, o nascituro 

seria titular de um direito sob condição suspensiva. Essa foi a corrente adotada por 

Clóvis Bevilácqua no art. 3º do Projeto do Código Civil que por sua vez dispunha: “A 

personalidade civil do ser humano começa com a concepção, sob condição de nascer 

com vida” (SENADO FEDERAL, 1980). 

Outro adepto desta teoria é Miguel Maria de Serpa Lopes, defendendo que a 

aquisição dos direitos do nascituro fica subordinado à condição de que o feto venha a 

existir. Se nasce com vida, adquire direitos, mas se nasce sem vida, não ocorre nem 

perda nem transmissão de direitos (LOPES, 1996, p. 302). 

Brevemente, em relação a outras teorias que tiveram menos relevância 

doutrinária, merece destaque a teoria genético-desenvolvimentista, afirmando que o 

 
 

34 Para essa teoria, se reconhece a personalidade, desde a concepção, mas com a condição de nascer 
com vida. (ALMEIDA, 2004, p. 53). 
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início da vida estaria condicionado à verificação de fatores fisiológicos capazes de 

comprovar a existência da individualidade humana, ou seja, não há indivíduo 

enquanto inexistir diferenciação entre células e embrião (ARAÚJO, 2007, p. 7). 

Outra teoria que tem a intenção de traduzir o início da personalidade é a teoria 

da atividade organizada do córtex cerebral, que defende que personalidade civil 

ocorre entre a 25ª a 32ª semana de gestação, pois é quando há o início da 

consciência, que está presente tanto no recém-nascido quanto no adulto (SEMIÃO, 

2000, p. 67). 

Nesse seguimento, tem-se a teoria da potencialidade, que considera o embrião 

como pessoa em potencial, então ele só adquirirá proteção jurídica no momento que 

se tornar pessoa (ROCHA, 2008, p. 89). E por último, a teoria do pré-embrião, 

baseada no relatório Warnock de 1984, estabelecendo que antes do 14º dia da 

fecundação não existe humano, apenas uma “célula progenitora dotada de 

capacidade de gerar um ou mais indivíduos da mesma espécie” (ROCHA, 2008, p. 

81). 

Embora haja um grande esforço da doutrina concepcionista em estabelecer 

entendimento diverso, parece claro que o Código Civil atual, em seu artigo 2º, adotou 

a teoria natalista, ou seja, o nascituro possui mera expectativa de vir a ser pessoa e 

por assim ser, lhes são resguardados os direitos que lhe são pertinentes nesse 

estágio. Esse pensamento deixa clara a intenção do legislador em realmente garantir 

direitos ao nascituro, porém, a sua personalidade civil só ocorrerá tendo ele nascido 

com vida. 

 
 

3.2 O INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL E O NATIMORTO NAS NORMAS 

REGISTRAIS BRASILEIRAS 

 
 

Superada as teorias a respeito do início da vida, percebe-se que a principal 

discussão se dá em relação ao momento que tem início a personalidade e a proteção 

do direito ao ser humano. Ao que se observa, não existe um conceito exato ou 

satisfatório acerca da personalidade. Assim, para tentar conceituar a personalidade é 

necessário fazer uma pesquisa dentro do processo evolutivo da noção de pessoa 

através da teoria personalíssima buscando conceitos em relação ao início da vida e 
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as proteções e garantias dadas ao nascituro, sendo que a personalidade não pode 

ser vista apenas como a garantia dos direitos patrimoniais deste, pois, se fosse 

possível dar essas garantias, também deveria ocorrer a mesma proteção no que tange 

à sua essência. 

O artigo 2º do Código Civil vigente não deixa dúvidas sobre a adoção da teoria 

natalista no Brasil, uma vez que define a personalidade civil com seu início no 

nascimento com vida, sendo constatada através da respiração. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “antigamente, utilizava-se a técnica 

denominada ‘docimasia hidrostática de Galeno’, extraindo-se os pulmões do que 

morreu durante o parto e colocando-os em um recipiente com água”. Caso o pulmão 

não afundasse, significava que o recém-nascido tinha respirado e por isso, tinha 

vivido, ainda que por milésimos de segundo. Atualmente a medicina dispõe de 

recursos mais modernos para se fazer essa constatação. De acordo com o art. 53, § 

2º da Lei nº 6.015 de 1973,35 Lei de Registros Públicos, se a pessoa chegou a respirar, 

ela viveu, não sendo necessário comprovar que aquele bebê era viável, que tivesse 

forma humana ou que fosse necessário o corte do cordão umbilical. Basta nascer vivo, 

mesmo morrendo em seguida, para que a legislação pátria o considere pessoa apta 

a adquirir direitos e garantias (GONÇALVES, 2018, p. 53-54) 

O grande problema que se encontra na definição de personalidade no Código 

Civil está no fato dele confundir personalidade com capacidade jurídica. Verifica-se 

que o código afirma que a pessoa natural passa a existir com o nascimento com vida, 

possuindo plena capacidade civil, uma vez que a personalidade e a capacidade 

jurídica já existem desde a concepção.36 Como já visto no primeiro capítulo, a prova 

do nascimento com vida é feita com o Registro de Nascimento37 junto ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais,38 sendo competente o local do nascimento ou 

 
35 Art. 53 da Lei nº 6.015 de 1973: No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na 
ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão 
ao do óbito. § 1º No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Auxiliar", com 
os elementos que couberem. § 2º No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, 
respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e 
com remissões recíprocas (BRASIL, 1973). 
36 Art. 1º do Código Civil de 2002: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”; art. 
2º: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde 
a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002). 
37 O registro de nascimento tem eficácia ex tunc. (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 236). 
38 Ementa: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS 
PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA 
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residência dos pais.39 Em alguns casos os pais já saem da maternidade com o registro 

de nascimento da criança em mãos, a depender das normas Estaduais e necessidade 

local, garantindo o direito da personalidade, mais precisamente, o da identidade do 

ser (AMORIM, 2006, p. 43). 

Como visto, a teoria natalista defendida por grandes juristas como Vicente Ráo, 

Silvio Rodrigues, Eduardo Espínola, entre outros já citados anteriormente, assevera o 

início da personalidade jurídica apenas com o nascimento com vida, sendo esse o fato 

gerador, independentemente do tipo de parto, ou se o nascimento ocorreu com 

prematuridade. Essa teoria agasalhada pelo art. 2º do CC brasileiro, deixa clara a 

posição daqueles que afirmam ter o nascituro apenas uma expectativa de direitos, 

opinião refletida nos acórdãos que autorizam a indenização aos pais pela morte do 

filho ainda no ventre materno, evidenciando não o direito do nascituro, como pessoa, 

mas à dignidade dos pais que perderam seu filho por negligência, imprudência ou 

imperícia de outrem.40 Essa posição da teoria natalista contraria a segunda parte do 

art. 2º do Código Civil, uma vez que a personalidade civil começa com o nascimento, 

“reservando para o nascituro, entretanto, uma expectativa de direito” (BEVILÁQUA, 

1956, p. 144). Nesse pensar, se existe expectativa de direito, existe vida, logo, existem 

direitos, inclusive os da personalidade. 

Em defesa da teoria natalista, Vicente Ráo sustenta que a proteção que é dada 

ao nascituro, ou seja, ao ser concebido, mas que ainda não nasceu, não se trata de 

reconhecimento, tampouco de atribuição da personalidade, sendo apenas uma 

situação jurídica de expectativa, de pendência, que só se consagra com o nascimento, 

 
 
 

AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja 
análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o princípio 
da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos 
devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão 
respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada improcedente (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007). 
39 Art. 50, da Lei nº 6.015 de 1973: “Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado 
a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo 
de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta 
quilômetros da sede do cartório” (grifo nosso) (BRASIL, 1973). 
40 Ementa: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE 
NASCITURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O nascituro goza de personalidade jurídica desde a concepção, nos 
termos do art. 2º do Código Civil. Logo, a sua morte, decorrente de acidente de trânsito, gera, aos 
genitores, o direito à indenização prevista na Lei nº 6.194/74. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 
Cível Nº 71007685092, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 
Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/10/2018). (grifo nosso) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL, 2018) 
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ou indica uma situação ou fato em que certas ações podem ser propostas reportando- 

se, retroativamente, os efeitos futuros de determinados atos (RÁO, 1999, p. 655). 

Percebe-se que essa posição doutrinária demonstra que os juristas dessa 

corrente acreditam realmente que o nascituro tem apenas uma verdadeira expectativa 

de direito que só irá se transformar em direitos subjetivos caso o bebê concebido 

venha a nascer com vida, efetivamente. Sustentam os natalistas, ainda, que o 

nascituro possui seus direitos enumerados pelo Código de forma taxativa e por essa 

razão não devem ser considerados pessoas, pois se assim fossem, os direitos 

subjetivos seriam conferidos automaticamente e não estariam elencados um por um, 

conforme quis o legislador (SIMAS FILHO, 2007, p. 61). 

Para a teoria natalista adotada pelo Código Civil, o nascituro não possui vida 

independente, sendo apenas parte das vísceras da mãe, que só adquire vida 

independente após a separação por completo, do corpo materno. Acredita-se, que o 

ser humano que não está separado do ventre materno não possui existência própria, 

não tendo personalidade (ALMEIDA, 2000, p. 48). Em relação a contradição que 

parece existir no art. 2º do CC, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda sustenta o 

argumento que não existe nada em sentido contraditório, mas apenas uma aparência 

de existir, conforme transcrito adiante: 

 
A aparente contradição do Código Civil, arts. 4º e 1.718, apaga-se, se 
pomos o problema no mundo fático (biológico) em que pode ser 
grande a probabilidade de nascer vivo o conceptus, em cada caso: a 
personalidade começaria com a prova de existência futura: todo 
produto gravídico da mulher, que possui coração e tem grande 
probabilidade de nascer vivo e capaz de direito. Mas essa solução 
confundiria dois mundos, o fático e o jurídico: ou se admite que o feto 
vivo já entre no mundo jurídico, ou não se admite. Se a probabilidade 
tivesse de ser atendida, o não advento reporia o problema, no mundo 
jurídico (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 178). 

 

Embora seja de extrema relevância a posição do renomado autor, acredita-se 

que existe, sim, certa contradição no art. 2º do CC vigente no que tange ao início da 

personalidade, uma vez que o artigo em questão prevê a proteção do nascituro desde 

a concepção, incluindo a proteção aos seus direitos da personalidade. Assim, se 

possui personalidade, pode ser considerado pessoa, o que seria justo em uma 

sociedade moderna que busca a proteção à vida, à integridade física e psíquica, à 

liberdade, à identidade pessoal e, sobretudo, ao respeito pela dignidade humana. 
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No entanto, ainda não tendo sido superada tal questão de forma concreta e 

pacífica, o que se pode concluir em relação aos direitos da personalidade do nascituro, 

segundo Silmara J. A. Chinelato e Almeida, é “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 [...]” (ALMEIDA, 

2000, p. 292). 

No Código Civil, dentre todas as regras existentes, atribui-se ao nascituro os 

direitos da personalidade desde a concepção (BITTAR, 2000, p. 13). Dessa forma, o 

embrião humano é um ser concebido e por essa natureza possui personalidade pré- 

natal, tutelada pelo direito civil. Assim, pode-se dizer que o embrião não é coisa nem 

produto, uma vez que possui autonomia própria e jurídica (SOUSA, 1995, p. 362), 

tendo ele direitos de personalidade inerentes à sua qualidade, sendo o principal deles 

o direito à vida. 

A respeito da proteção do início da vida, Maria de Fátima Freire de Sá, diz que 

“a proximidade existente entre o ser embrionário e a pessoa humana impõe a 

necessidade de sua proteção, respeitando-se a vida humana desde o início do seu 

desenvolvimento, em toda a plenitude de sua dignidade” (SÁ, 2002, p. 354). Nesse 

sentido, tem-se que “todo ser dotado de vida é indivíduo, isto é: algo que não pode 

ser dividido sob pena de deixar de ser. O homem é um indivíduo, mas é mais que isso, 

é uma pessoa” (SILVA, 2005, p. 197). 

Assim sendo, o nascituro possui vida intrauterina, devendo a mesma ser 

respeitada e guardada com o mesmo compromisso que se assume com a vida 

extrauterina. Independentemente das discussões jurídicas que envolvem o tema, caso 

não seja possível o nascimento com vida do nascituro, é importante que se tenha em 

mente o princípio da dignidade humana dos pais que durante toda a gestação 

consideraram aquele ser como pessoa, atribuindo-lhe todos os direitos da 

personalidade em sua plenitude, não cabendo ao Estado taxar o que, em tese, seria 

permitido ou não a tal ser. 

Diante de todo esses conceitos teóricos que revestem a matéria, é necessário 

avançar e trazer o natimorto para o foco das normas registrais brasileiras. A Lei nº 

6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos, visa dar autenticidade, segurança e eficácia 

aos atos jurídicos, ao mesmo tempo que tem regras específicas de operacionalização 

do direito civil em diversos campos, dentre os quais, a escrituração do registro do 



62 
 

 
 

natimorto, supondo a hipótese de sua ocorrência e estipulando quais os elementos 

necessários à sua construção. A legislação acompanhada pela doutrina nacional 

delineou a distinção material e prática, bem como as consequências dessa 

diferenciação entre nascituro e natimorto, ganhando simbologias diversas no 

repertório de direitos que, incidental ou diretamente, lhes são conferidos. 

O vocábulo nascituro, comumente usado como adjetivo, particípio do futuro de 

nascor, também pode ser substantivo masculino, ou adjetivo conforme sua aplicação. 

Conforme prediz Willian Artur Pussi, “nos registros dos lexicógrafos de boa fama, 

indica exatamente o que está por nascer” (PUSSI, 2008, p. 47). Nesse mesmo 

raciocício, explica que pode ser entendido como o que há de vir ao mundo já estando 

concebido (conceptus), mas cujo nascimento ainda não se consumou, continuando 

pars ventris ou das entranhas maternas, sendo aquele que deverá nascer, nascere de 

étimo latino (SCATTONE, 1999, p. 8). 

Em relação aos autores nacionais, pode-se citar Francisco da Silva Bueno, 

quando afirma que a palavra deriva do latim nasciturus, e significa “o que deverá 

nascer, que está por nascer” (BUENO, 1960, p. 168). A tradução literal define que o 

nascituro é o indivíduo sobre o qual recaem expectativas de nascimento com vida, 

bem como a noção de que ainda não pertence ao universo humano enquanto sujeito 

com toda a capacidade de direitos. 

O autor Flávio Tartuce, por exemplo, indica que “nascituro é aquele que foi 

concebido, mas ainda não nasceu” (TARTUCE, 2016, p. 118). Segundo sua 

interpretação, não há distinção entre o tipo de concepção do nascituro, nem se está 

ou não hospedado em ventre humano (TARTUCE, 2007, p. 70). 

Em relação ao tratamento dado ao embrião, encontra-se na lei de 

Biossegurança (Lei nº 11.105/2005), que prevê em seu art. 24,41 pena de detenção 

de 1 a 3 anos e multa aos que desatenderem ao regramento do seu uso previsto no 

art. 5º da mesma Lei, onde afirma ser permitida, para fins de pesquisa e terapia, a 

utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 

por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. Desponta, assim, 

a diferença no tratamento das duas espécies de embriões, os de manutenção 

 
 

 
41  Lei nº 11.105/2005, art. 24: “Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta 
Lei: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”. 
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extrauterina e aqueles que se mantêm no ventre materno, pelos dizeres da Lei de 

Biossegurança e pelo Código Civil. 

No Brasil, o Código Civil de 2002 protege o nascituro, em suas primeiras linhas, 

constando no Art. 1º “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”; 

estabelecendo que as pessoas humanas são capazes de se tornar sujeitos de direitos 

e deveres, além de firmar que tal personalidade se inicia com o nascimento com vida, 

sendo, no entanto, protegidos os “direitos do nascituro”, que, contraditoriamente, não 

possui personalidade jurídica plena, como visto anteriormente. Assim, ao tentar 

blindar o nascituro dos direitos e deveres garantidos pela personalidade jurídica, o 

Código Civil traz segurança jurídica ao ordenamento, uma vez que somente o 

nascimento com vida pode trazer consequências patrimoniais às relações negociais e 

atos que nelas respigam. 

Sílvio Salvo Venosa, vê a opção legislativa atrelando a personalidade jurídica 

integral ao nascimento com vida. Nesta linha, impossível de ser o embrião intrauterino 

um detentor de direitos de personalidade por escolha legislativa. Contudo, o autor 

estabelece que seu status ultrapassa ao conceito de “prole eventual”, uma vez que 

são detentores de certos direitos que visam resguardar a integridade física do 

indivíduo que se gera, mesmo sem personalidade (VENOSA, 2013, p. 135). 

Em alguns julgados, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ainda que em sede 

incidental, reconheceu a personalidade do nascituro, e em consequência, adotou a 

teoria concepcionista, ao mesmo tempo que garantiu ao feto intrauterino a 

indenização por dano moral.42 O julgado em questão, que faz demarcação na 

reviravolta do entendimento acerca do momento de concessão de personalidade 

jurídica, se coloca confuso em seu texto e se mostrou distante de encerrar o debate 

 

 

42 Ementa: DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE. ATROPELAMENTO. COMPOSIÇÃO FÉRREA. 
AÇÃO AJUIZADA 23 ANOS APÓS O EVENTO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. INFLUÊNCIA NA 
QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES DA TURMA. NASCITURO. DIREITO AOS 
DANOS MORAIS. DOUTRINA. ATENUAÇÃO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nos termos da orientação da Turma, o direito à indenização 
por dano moral não desaparece com o decurso de tempo (desde que não transcorrido o lapso 
prescricional), mas é fato a ser considerado na fixação do quantum. II - O nascituro também tem direito 
aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência 
na fixação do quantum. III - Recomenda-se que o valor do dano moral seja fixado desde logo, inclusive 
nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento da 
solução jurisdicional (STJ - REsp: 399028 SP 2001/0147319-0, Relator: Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 15.04.2002 p. 232 RSTJ vol. 161 p. 395 RT vol. 803 p. 193) (SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, 2002). 
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doutrinário e jurisprudencial acerca desse tema controverso (SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, 2002), 

De outro lado o STF, em 2008, por meio do julgamento da ADI 3510, distinguiu 

a figura do feto, do embrião extrauterino e da pessoa humana assim considerada 

enquanto sujeito de direitos, deixando evidente a discussão acerca do momento em 

que se inicia a personalidade jurídica do nascituro (julgado completo em anexo) 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2008). 

Entre todas as teorias que tentam aferir o momento de ganho de personalidade 

jurídica, é unanimidade entre os doutrinadores e juristas que o direito nacional confere 

proteção aos nascituros desde a concepção, pelo que se consagrou na segunda parte 

do artigo segundo do Código Civil brasileiro. O natimorto, por sua vez, está como 

aquele nascituro que, apesar da expectativa que pende sobre ele, não é concebido 

em vida extrauterina: é percebida como aquela criança nascida morta (LOUREIRO, 

2014, p. 57). 

Para a legislação federal atual, o natimorto não recebe personalidade jurídica 

e, por tal razão, não possui direito ao nome. De acordo com Mario de Camargo Neto 

e Marcelo Salaroli Oliveira, os efeitos jurídicos do nascimento independem do registro 

para que existam, isto é, o sujeito não necessita de inscrição em serventia 

especializada para que goze de seu direito subjetivo, pois o registro civil apenas dará 

publicidade erga omnes aos elementos objetivos que dizem respeito ao seu 

nascimento e individualidade (CAMARGO, 2014, p. 35). 

Nessa operacionalização, a Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015 de 1973, 

elenca os livros constantes dos serviços de Registro Civil de Pessoa Natural, a fim de 

que neles se executem as inscrições devidas e específicas.43 Observa-se da leitura 

do texto legal que o inciso V do art. 33 cuida do registro daqueles que nascem mortos, 

isto é, dos natimortos. 

O art. 53, § 1º,44 da LRP, determina que tal registro será oficializado com os 

“elementos que couberem”, sem elencar a presença do nome nos campos 

 

43 Art. 33 da Lei nº 6.015 de 1973: “Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 
(trezentas) folhas cada um: I - "A" - de registro de nascimento; II - "B" - de registro de casamento; 
III - "B Auxiliar" - de registro de casamento Religioso para Efeitos Civis; IV - "C" - de registro de óbitos; 
V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos; VI - "D" - de registro de proclama’ (BRASIL, 1973). 
44 Art. 53 da Lei nº 6.015 de 1973: No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na 
ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão 
ao do óbito. § 1º No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Auxiliar", com 
os elementos que couberem (BRASIL, 1973). 
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reservados ao preenchimento das informações do assento, enquanto o § 2º45 é claro 

ao afirmar que no caso de nascimento posterior, serão lavrados dois assentos, o de 

nascimento e o de óbito, sendo que dos dois constam os nomes escolhidos pelos pais, 

como se depreende do art. 54, item 4º,46 e art. 80,47 da mesma lei. 

Percebe-se claramente que o registro do natimorto no livro “C Auxiliar é 

considerado tanto pela legislação registral, quanto pelo tratamento dos Provimentos 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como atos menos importantes que o registro 

de nascimento, casamento e óbito, conforme se observa com a leitura dos 

Provimentos de n.º 2 e 3 do CNJ, onde há referências somente às certidões de 

nascimento, óbito e casamento, mesmo sendo o registro de natimorto no Livro C 

Auxiliar um misto entre as duas primeiras classes. 

Em relação a capacidade de imposição do campo nome no registro de 

natimorto temos que ao mesmo tempo em que o direito ao nome é um dos atributos 

do direito de personalidade, a própria legislação concede direitos de personalidade ao 

nascituro e, por decorrência ao natimorto (Enunciado n. 1, do CJF/STJ)48. 

Assim sendo, não é possível afirmar que o direito ao nome é uma exclusividade 

apenas de pessoas que nasceram com vida e por isso a defesa do trabalho em relação 

ao direito ao nome do natimorto, seja por equiparação aos direitos do nascituro, seja 

pelo princípio da dignidade humana dos pais. 

Feitas as considerações sobre personalidade em relação direta no Registro 

Civil de Pessoas Naturais, observa-se a impossibilidade tanto fática quanto legal de 

tratar o momento aquisitivo de personalidade como fator garantidor de direito ao nome. 

Independentemente de qualquer posicionamento acerca da personalidade jurídica e 

carga de direitos individuais, algo deve ser aceito pela própria experimentação do 

mundo: o nome existe de fato, antes do direito. Nesse sentido, José Oliveira Ascensão 

define então que o direito ao nome é imposto por um direito da personalidade, qual 

 
 
 
 

45 Art. 53, § 2º da Lei 6.015 de 1973: “No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, 
entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos 
cabíveis e com remissões recíprocas” (BRASIL, 1973). 
46 Art. 54 da Lei nº 6.015 de 1973: “O assento do nascimento deverá conter: 4º) o nome e o prenome, 
que forem postos à criança” (BRASIL, 1973). 
47 Art. 80 da Lei nº 6.015 de 1973: “O assento de óbito deverá conter: 3º) o prenome, nome, sexo, idade, 
cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto (BRASIL, 1973). 
48 A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da 
personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura. 
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seja, o direito à identidade pessoal, mas que nos seus desenvolvimentos transcende 

já a própria tutela da personalidade (ASCENSÃO, 1997, p. 100). 

Embora o direito ao nome não seja um direito originário, no que tange ao direito 

da personalidade, as famílias não esperam por uma autorização estatal a fim de 

decidir ou denominar o filho que está por vir. E nesse aspecto, o feto já é reconhecido 

enquanto sujeito com nome antes de seu nascimento, pela família e por aqueles que 

a circundam. Assim como o nascimento, o registro do nome, que é elemento do 

assento de nascimento, tem natureza declaratória, e não constitutiva, sendo o registro 

apenas um meio de garantir a proteção ao nome e publicidade contra todos 

(BRANDELLI, 2012, p. 117). 

Superado esse tema, entende-se que muito embora ainda exista discussão 

doutrinária e jurisprudencial acerca do início da personalidade civil e a necessidade 

de se avançar em relação aos direitos de personalidade do natimorto, é imperioso 

analisar a matéria sobre o enfoque da dignidade humana. 

Conforme Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão: 

 
 

De fato, a prerrogativa que o ser humano tem é a de ser respeitado 
por parte da sociedade. Existe um dever de abstenção de qualquer ato 
que seja contrário ao respeito à dignidade humana da pessoa ou à 
personalidade individual (FERMENTÃO, 2006, p. 13). 

 

Dar aos pais a faculdade de atribuir nome ao seu filho natimorto não significa 

enfraquecê-lo ou descaracterizá-lo como integrante da personalidade jurídica em 

geral. Pelo contrário, o direito a pôr um nome é direito dos pais do nascituro ou 

natimorto que acontece de fato antes mesmo, e independentemente, do nascimento 

com vida, sendo a permissão legal codificada apenas uma forma de trazer dignidade 

aos mesmos e segurança jurídica aos operadores do direito. 

 
 

3.3 AS NORMAS ESTADUAIS NO QUE TANGE AO REGISTRO DE NATIMORTO E 

OS AVANÇOS LEGISLATIVOS 

 
 

Como visto, os direitos do natimorto ainda é um tema que traz posições 

doutrinárias divergentes e ainda uma certa dificuldade para os entes competentes 
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legislarem sobre a matéria com a justificativa do nome ser um dos direitos da 

personalidade e, assim, não poderia ser adquirido por alguém que não nasceu com 

vida, podendo, inclusive, tal interpretação ter consequências sucessórias. Como forma 

de demonstrar a peculiaridade do caso, faz-se necessário citar a diferença de aborto 

para natimorto e, inclusive, suas repercussões legais. 

O site Portal Educação traz as diferenças entre aborto espontâneo e concepto 

natimorto: 

 
 

Um aborto espontâneo é a perda de um feto por causas naturais antes 
da 20ª semana de gestação. Um concepto natimorto é a perda de um 
feto por causas naturais após a 20ª semana de gestação. O termo 
aborto é utilizado pelos médicos para designar tanto o aborto 
espontâneo como o aborto induzido (interrupção da gravidez realizada 
por um médico) (PORTAL EDUCAÇÃO). 

 
O tratamento para os casos de aborto e de natimorto são muito diferentes até 

mesmo em relação à licença do trabalho, pois nesse último o evento é considerado 

como parto diante do tempo de gestação e até mesmo pela dor da perda, sendo, 

imprescindível que a mãe, para ter direito ao benefício, apresente a certidão de 

natimorto da criança. Para o INSS, a licença maternidade será de 14 dias para os 

casos de aborto espontâneo ou previstos em lei (estupro ou risco de vida para a mãe), 

a critério médico, devendo ser apresentado um atestado médico comprovando o 

ocorrido. No entanto, para os casos de natimortos, o prazo da licença e pagamento 

do salário-maternidade será de 120 dias e a comprovação é realizada com a certidão 

de natimorto (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2018). 

De acordo com o artigo 53 da Lei de Registros Públicos da Lei nº 6.015 de 

1973, não há uma regra específica sobre o natimorto. Tal norma menciona apenas o 

Livro obrigatório para se lavrar o registro, qual seja, Livro C-Auxiliar, e ainda diz “com 

os elementos que couberem”, conforme já mencionado no tópico anterior. Nesse 

sentido, muitos registradores civis das pessoas naturais, por falta de norma expressa, 

interpretam tal artigo fazendo analogia ao registro de óbito, onde deve-se colocar o 

nome do registrado para sua real identificação no mundo civil e outros não, causando 

insegurança jurídica aos operadores do direito. 

Atualmente, os genitores escolhem o nome que será dado ao filho, porém, ao 

nascer sem vida, torna-se apenas um mero registro do feto que feneceu, como sombra 

de si mesmo, enquanto tal, por não ter vindo à luz com vida, mesmo que por mínima 
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fração de tempo, não terá nome na abertura do assento do seu óbito, salvo se existir 

alguma norma estadual trazendo essa permissão expressa, uma vez que em relação 

à legislação federal, nada se tem. 

Segundo Jones Figueirêdo Alves, essa espécie de mortalidade tem se 

constituído em evento jurídico a exigir novas atuações da doutrina, dos tribunais do 

país, da legislação e de políticas públicas de saúde, quando cerca de 3,3 milhões de 

crianças, a cada ano, no mundo, são natimortos, com morte intrauterina nos três 

últimos meses de gestação (ALVES, 2016). Não raramente são postas questões 

novas para a discussão do tema e justificativas sólidas para que seja dada a faculdade 

aos pais em terem o direito de dar nome aos seus filhos no registro, assim como, na 

lápide do cemitério, ao invés do termo natimorto de ‘Maria da Silva’ e ‘João da Silva’, 

por exemplo. 

No mesmo artigo, Jones Figueirêdo Alves traz duas hipóteses que justificam o 

nome ao natimorto: a) o feto anencéfalo é um natimorto cerebral e, portanto, ainda 

que tenha respirado não se pode dizer que ele teve vida, mas, ainda assim, a 

legislação lhe permite ter nome; b) "a proteção que o Código Civil confere ao nascituro 

alcança o natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, 

imagem e sepultura" (Enunciado nº 01, da I Jornada de Direito Civil - CJF-STJ, em 

11-13/09/2002) (ALVES, 2016). 

Nesse sentido, foi proposto o Projeto de Lei nº 5.171/2013 do Deputado Federal 

Ângelo Agnolin - PDT/TO, pretendendo editar a Lei 6.015/73, em seu artigo 53, já 

mencionado anteriormente, no qual o parágrafo primeiro viria com a seguinte redação: 

Art. 53 (...) § 1º “No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro 

"C Auxiliar", com os elementos que couberem, inclusive, caso seja vontade dos pais, 

com o nome e o prenome que lhe forem postos” (BRASIL, 1973). 

Apesar de, tal proposta ser extremamente humana, sensata, justa e legal, foi 

vetada integralmente em 30/06/2015 o Projeto de Lei nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013 

na Câmara dos Deputados) que previa o registro do nome ao natimorto, nos moldes 

colocados acima. Em sua justificativa, o então Presidente da República, Michel 

Temer,49 argumentou que a alteração poderia levar a interpretações que contrariariam 

 
 

 
49 O veto ocorreu em 30 de junho de 2015, quando o vice-presidente Michel Temer encaminhou 
mensagem n. 231 para o presidente do Senado Federal. 
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a sistemática vigente no Código Civil, inclusive com eventuais efeitos não previstos 

para o direito sucessório (CONGRESSO NACIONAL, 2015). 

Ocorre que, ainda que os natimortos não tenham nascido com vida, 

independentemente de adquirir personalidade jurídica ou não, os mesmos já existiam 

no ventre materno, o qual era cuidado, zelado, planejado e, para muitas famílias, o 

feto é tratado como pessoa, inclusive sendo chamado pelo seu próprio nome desde o 

início da gestação. 

O desembargador Rui Portanova assinalou na Apelação Cível nº 70020535118, 

25/10/2007, dentre outras informações, que a omissão do nome ao natimorto constitui: 

“(...) uma crueldade para com os pais, que já passaram pelo traumático evento da 

criança morta, e não precisam passar por uma segunda "morte" do filho, desta vez 

causada pelo desprezo da ordem jurídica” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2007). 

Os genitores amam o filho desde a concepção, vivem as semanas da gravidez 

com a expectativa da espera desse filho, o chamam pelo nome, e na medida em que 

se aproxima o momento do nascimento, o amor aflora. E, no caso desse filho nascer 

sem vida, a dor assola a alma trazendo o luto. E, ao não terem o respeito ao filho por 

parte da ordem jurídica, veem sua dignidade violada. Assim, cabe ao legislador 

normatizar acerca do tema, tendo em vista a delicadeza e importância da matéria no 

mundo civil, E, seja por exercício de um direito de personalidade garantido pela 

analogia do natimorto ao nascituro, e, pela dignidade dos pais em dar nome aos seus 

filhos. 

Diante dessas considerações, merece destaque alguns códigos de normas 

estaduais, como o Código de Normas do Paraná que traz em seu art. 97, no Livro 

destinado ao registro do natimorto, que o mesmo será realizado no livro C-Auxiliar, 

porém, seu índice será organizado pelo nome dos genitores, sendo totalmente omisso 

sobre a possibilidade de dar nome ao filho natimorto.50 Percebe-se que o Estado do 

Paraná foi omisso em relação a matéria quando da edição do seu Código de Normas 

fazendo com que determinados registradores civis invoquem, pessoalmente, seus 

juízes corregedores e suscitem dúvida acerca do procedimento correto a se adotar, 

 
50 Art. 97: O índice poderá ser organizado em livro próprio, pelo sistema de fichas ou mediante registro 
em banco informatizado de dados, atendidas a segurança e a comodidade, de modo a permitir fácil e 
rápida localização. Parágrafo único. O índice do Livro "C - Auxiliar" – Natimorto – será organizado pelo 
nome dos genitores. 
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gerando, assim, enorme insegurança jurídica, tendo em vista que não há 

homogeneidade nas decisões. 

Diante de inúmeros pedidos e diversas decisões ao longo dos anos, em 17 de 

maio de 2019, foi editado, no Estado do Paraná, o Provimento 289 publicado com 

vacatio legis de 30 dias, tendo a seguinte redação em seu art. 1º, § 2º: “Para os 

registros de natimorto, constarão os dados que couberem, podendo ser indicado 

prenome e sobrenome do registrando pelos pais”. Dessa forma, muito embora não 

esteja taxativamente previsto no Código de Normas sobre a facultatividade de se 

atribuir nome ao natimorto, diante da edição de tal provimento, os registradores civis 

já podem permitir, aos pais, darem nome aos seus filhos que nasceram sem vida. 

O Código de Normas do Espírito Santo abordando a questão no art. 948,51 em 

sessão própria sobre “natimorto”, deixou expresso que em caso de a criança ter 

nascido morta ou ter morrido na ocasião do parto, o assento será feito no Livro “C- 

Auxiliar” com os “elementos que couberem”, mas nada se referiu a faculdade de os 

pais atribuírem, ou não, nome aos seus filhos. Constata-se, assim, que não há um 

padrão entre os Códigos Estaduais, sendo que há divergências e inclusive falta de 

normatização sobre o tema, tendo muitos deles a mesma regra omissa da Lei Federal 

número 6.015, em nada alterando ou disciplinando a matéria. 

Em relação ao Código de Normas de Pernambuco, o art. 598 tratou do tema 

também de forma omissa.52 Porém, apesar de não ser expresso em relação ao nome 

do natimorto, da mesma forma do Paraná, o estado pernambucano editou o 

Provimento nº 12/2014, da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, sendo, 

inclusive, esse estado um dos pioneiros no país que regulamentou o assento do óbito 

fetal facultando aos pais o direito de atribuição de nome no registro a ser assentado 

pelo Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais.53
 

 
51 Art. 948, Código de Normas do Espírito Santo: “No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter 
morrido na ocasião do parto será feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao 
óbito. § 1°. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no Livro “C – Auxiliar”, com os 
elementos que couberem. § 2°. No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, 
respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e 
com remissões recíprocas”. 
52 Art. 598 do Código de Normas de Pernambuco: “Cada um dos livros deverá conter um índice 
alfabético dos assentos lavrados, índice este organizado em livro próprio ou pelo sistema de fichas ou 
registrado em banco de dados informatizado, atendidos requisitos da segurança, comodidade e pronta 
busca. Parágrafo único. O índice do Livro "C - Auxiliar" será organizado pelo nome da mãe ou do pai 
do natimorto”. 
53 Art. 1º do Provimento nº 12/2014, da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco: 
“ESTABELECER, em caso de natimorto, a faculdade ao direito de atribuição de nome no registro a ser 
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O Estado do Rio de Janeiro, no art. 796 do Código, já de forma expressa, trouxe 

em seu texto legal a faculdade dos pais em atribuir nome ao natimorto, sendo, porém, 

vedada a lavratura de assento de nascimento.54 O estado de São Paulo, também 

seguiu a mesma linha em seu art. 32.55
 

O estado de Minas Gerais, no Código de Normas, art. 537, “O registro de 

natimortos será feito no Livro “C - Auxiliar” e conterá, no que couber, os elementos de 

registro do nascimento e do óbito, facultando-se aos pais dar nome ao natimorto”. 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2013). E o Estado do Sergipe, no art. 

353 do Código de Normas: 

 
Art. 353, Código de Normas de Sergipe: Em caso de natimorto, será 
facultada ao declarante a indicação do nome, não sendo usada a expressão 
“feto”. O registro será efetuado no Livro C-Auxiliar, com índice em nome do 
registrado, do pai ou da mãe, dispensado o assento de nascimento. 
(Redação alterada pelo Provimento nº 04/2015). Parágrafo único. Se a 
criança chegou a respirar, morrendo por ocasião do parto, serão feitos, 
necessariamente, os registros de nascimento e óbito, com os elementos e 
remissões recíprocas (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, 
2008). 

 

Em relação ao estado da Bahia, com a edição do Código de Normas de 2018, 

os legisladores foram mais adiante, tendo deixado expresso em seu artigo 584 que o 

 

 

assentado no Livro “C-Auxiliar”, com o índice em nome do pai ou da mãe, dispensando o assento de 
nascimento. Parágrafo único. Na hipótese de a criança ter respirado, morrendo por ocasião do parto, 
serão feitos, necessariamente no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais, os dois assentos, o de 
nascimento e o de óbito, com os elementos e remissões recíprocas. Art. 2º. DETERMINAR aos Oficiais 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco que orientem os pais, por ocasião 
do assento do óbito, no Livro “C-Auxiliar”, quanto ao direito de atribuir o nome ao filho natimorto. 
54 Art. 796, Código de Normas do Rio de Janeiro: No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter 
morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e 
com remissão ao do óbito. § 1º. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no “Livro 
C Auxiliar”, com os elementos que couberem, facultando-se aos pais atribuir nome ao natimorto, sendo 
vedada a lavratura de assento de nascimento. (Redação do parágrafo alterada pelo Provimento CGJ 
n.º 11/2018, publicado no D.J.E.R.J. de 17/05/2018); (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, 2019) 
§ 2º. No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois 
assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com as remissões recíprocas. 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019) 
55 32, Código de Normas de São Paulo: Em caso de natimorto, facultado o direito de atribuição de 
nome, o registro será efetuado no livro “C-Auxiliar”, com o índice em nome do pai ou da mãe, 
dispensando o assento de nascimento. 32.1. Se a criança chegou a respirar, morrendo por ocasião do 
parto, serão feitos, necessariamente no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais, os 2 (dois) 
assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e remissões recíprocas” 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1989). 
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natimorto adquiriu personalidade formal no momento da concepção e por isso teria 

direito ao nome.56
 

Conclui-se, pois, que não existe legislação federal que trata do nome ao 

natimorto, dessa forma, as corregedorias estaduais têm que legislar, cada uma da sua 

forma e no seu tempo. Muito embora o registro de natimorto, efetuado no Ofício de 

Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), não possua natureza constitutiva, 

conforme já visto, a concessão de nome não contempla o reconhecimento de 

personalidade jurídica para fins patrimoniais, pois o registro não é capaz de conceder 

tais direitos, mas apenas de garantir a publicidade erga omnes desta condição. 

Porém, o direito, ao resplandecer conforto aos entes que permanecerem não 

concede direito ao nome como símbolo do arcabouço jurídico do natimorto, mas, sim, 

como elemento complementar à dignidade dos pais, e, em última instância, a da 

família, principalmente após as novas razões principiológicas que movem as 

constituições das famílias, não mais consideradas como um fim em si mesmo, mas 

um instrumento para a realização da dignidade de seus membros, conforme parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, presidido pelo 

senador Vital do Rêgo, ao aprovar o Projeto de Lei nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013 na 

Câmara dos Deputados). 

Embora tenha sido reconhecida a lacuna jurídica existente na Lei 6.015 de 

1973, que trata sobre Registros Públicos, com o veto presidencial, lamentavelmente, 

o Poder Executivo decidiu não regular o tema e, nesse aspecto, transferiu às famílias 

mais um encargo que, além da dor pela perda de um ente familiar natimorto, carrega 

o desafio de concretizar o reconhecimento do direito de “por um nome” como faceta 

intrínseca de direito personalíssimo de identidade, e, em respeito à dor e à dignidade 

dos pais, junto ao Poder Judiciário, ficando a cargo das Corregedorias Estaduais, cada 

uma por si, decidirem sobre a matéria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Art. 584, Código de Normas da Bahia: É garantido o direito ao nome para o natimorto, nele 
compreendido prenome e sobrenome, já que o mesmo adquiriu personalidade formal quando 
concebido, e por tal motivo recebeu a proteção dos direitos da personalidade, previstos na Constituição 
Federal e no Código Civil (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, 2018). 
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4 O DIREITO AO NOME DO NATIMORTO EM RESPEITO À DIGNIDADE DESTE E 

DOS GENITORES 

 
 

A garantia do direito ao nome ultrapassa a esfera individual da pessoa, 

afetando também dignidade dos genitores, que veem na aposição do nome uma 

expressão do afeto e reflexo de seus ideais. 

 
 

4.1 O COMEÇO DA VIDA 

 
 

 
Dentro do ordenamento jurídico brasileiro a vida é, sem dúvida, o maior bem a 

ser tutelado. Porém, não basta simplesmente garanti-la, é necessário que seja 

garantida de forma justa e digna, não só para a pessoa que já existe, mas também 

para o nascituro. Nesse sentido, a dignidade humana deve ser o princípio norteador 

de todos os outros direitos e princípios já existentes para que as leis positivadas 

busquem dar a toda sociedade um tratamento verdadeiramente digno. 

Nos capítulos anteriores observou-se que a universalidade dos direitos da 

personalidade e, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, são 

essenciais para a efetivação do direito à vida. A colisão entre a dignidade do nascituro 

e as teorias acerca do início da personalidade demonstram que se a vida não for 

tratada com a dignidade merecida, pode acarretar danos irreparáveis aos entes da 

sociedade, trazendo prejuízo não apenas aos pais que tiveram sua dignidade 

censurada, mas a todas as pessoas envolvidas em relação ao direito de dar nome ao 

natimorto. 

A Constituição Federal de 1988 se preocupou em trazer no caput do art. 5º a 

proteção à vida;57 e no art. 1º, inc. III, à dignidade da pessoa humana, sendo essa a 

base da Constituição e dos direitos fundamentais. No entanto, não foi definido o 

conceito exato do que viria a ser “vida” e “dignidade” justamente por causa dos 

avanços que ocorrem dia após dia na sociedade, bem como, com as grandes 

 
57 Art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 
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evoluções científicas (RICKEN, 2005), cabendo à legislação infraconstitucional e aos 

tratados internacionais definirem essas concepções, uma vez que tais bens jurídicos 

são universais (RUIZ-MIRAZO; PERETÓ; MORENO, 2004, p. 323-346). Embora não 

existam conceitos pré-definidos para tais institutos, isso não significa dizer que 

perdem sua importância no ordenamento jurídico, muito pelo contrário. Tanto a vida, 

como a personalidade, quanto a dignidade deve ser vista como bem de valor supremo 

que busca, através dos princípios, o melhor para o indivíduo. 

No dicionário Aurélio tem-se a etimologia da palavra ‘vida’ com sua origem no 

latim, vita, que significa a evolução dos organismos do nascimento até a morte 

(FERREIRA, 2000, p. 710). Em relação ao conceito biológico, diversas são as teorias, 

como a Teoria Biossemiótica que parte do pressuposto que a vida não pode ser vista 

e entendida apenas como organização das moléculas, mas também como um 

fenômeno capaz de interpretar os signos da natureza e as características dos seres 

vivos (SEBEOK, 1999, p. 1-4); a Teoria Evolutiva de Darwin (DARWIN, 2007); a Teoria 

da Autopoiesi de Humberto Maturana e Francisco Varela, que parte do princípio de 

um sistema organizado e auto-suficiente (MATURANA; VARELA, 1995). 

Segundo Charbel Niño El-Hani e Antonio Augusto Passos Videira, a busca pelo 

conceito de vida surgiu na ciência apenas a partir do século XVIII quando existia 

apenas a definição de ser vivo, não importando o estudo sobre a vida (EL-HANI; 

VIDEIRA, 2005, p. 311). Para a biologia a vida não poderia ser vista como um único 

fenômeno, mas com características que permitiam classificar os seres como vivos, 

minerais etc. Logo, a vida seria definida conforme o critério do pesquisador que a 

estaria estudando. Nesse mesmo sentido, Ernst Mayr diz: “Não há dúvida de que os 

organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados da mesma 

maneira em objetos inanimados” (MAYR, 2005, p. 53). 

El-Hani prediz ser difícil delimitar esse conjunto de propriedade, onde os seres 

vivos particulares podem não apresentar todas as propriedades citadas, deixando 

claro que a lista não corresponde a um conjunto de propriedades necessárias e 

suficientes, admitindo, inclusive, que a fronteira entre processos vivos e não vivos não 

seja rigidamente demarcada. A biologia não possui uma definição de vida, ela se 

preocupa mais em definir os fenômenos que compõe a vida, podendo dizer, segundo 

El-Hani, que todas as tentativas de formular uma definição satisfatória de vida 

fracassaram. Assim, uma definição de vida deve dar ideia de um sistema que possua 
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capacidade de viver, metabolizar, autorreplicar-se, sendo suficiente para distinguir tais 

propriedades dos seres vivos e das coisas que não possuem vida (EL-HANI; VIDEIRA, 

2005, p. 319). 

Embora existam diversas teorias que tentam definir a vida através de conceitos 

biológicos, assim como, tantas outras com conceitos filosóficos, segundo Platão 

(PLATÃO, 1999), Aristóteles (ARISTÓTELES, 2001), São Tomás de Aquino 

(AQUINO, 1980), Descartes (DESCARTES, 1978), entre outros, pode-se perceber 

que não é possível chegar a um conceito único que satisfaça os diversos ramos do 

conhecimento. Para o estudo do Direito interessa o conceito jurídico de vida, sendo a 

Constituição Federal a diretriz da matéria. Observa-se na leitura do texto 

constitucional que existe uma proteção à vida humana desde o planejamento familiar 

dos pais, até o momento do indivíduo que nasceu se ver inserido na sociedade, tanto 

que há garantias, como já visto, acerca da inviolabilidade da vida, bem como da 

dignidade da pessoa humana, sendo princípios indissociáveis. 

Ao dizer que desde a primeira célula a ser formada com a fecundação se tem 

um ser humano e não um ser animal, ou amontoado de células, defende-se que desde 

o zigoto já existe vida humana que deve ser protegida e garantida de todas as formas 

(SAMBRIZZI, 2001, p. 132). Segundo Gustavo Miguez de Mello, “desde o embrião o 

homem tem direito à vida e não pode o embrião sofrer discriminações por conta de 

sua idade ou da mínima idade” (MELLO, 2005, p. 76). Por fim, sobre o direito à vida, 

cita-se Carlos Alberto Bittar: 

 
[...] trata-se de direito que se reveste, em sua plenitude, de todas as 
características gerais dos direitos da personalidade, devendo-se 
enfatizar os aspectos da indisponibilidade, uma vez que se 
caracteriza, nesse campo, um direito à vida e não um direito sobre a 
vida. (BITTAR, 2000, p. 71). 

 

A vida identifica-se com a simples existência biológica, fazendo com que seu 

caráter essencial faça com que nenhum outro bem exista separadamente, sendo, nas 

palavras de Manuel Albaladejo, “um direito básico da personalidade” (ALBALADEJO, 

2006, p. 489). Assim, diante de todas as ponderações acerca do início da vida, a 

tentativa de se chegar a um conceito específico, traduzindo a importância de dar 

garantia e dignidade à mesma, percebe-se que sua defesa mostra-se de extrema 
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importância dentre os vários ramos do direito, onde, desde os romanos já se 

questionava a proteção ao nascituro, como visto no capítulo anterior. 

O direito da personalidade protege a vida humana como um bem de valor 

supremo, nesse sentido, recusar ao nascituro o direito à vida importa em recusar-lhe 

qualquer direito. 

 
 

4.2 PLANEJAMENTO FAMILIAR E A RELAÇÃO DE AFETO ENTRE PAIS E FILHOS 

 
 

 
O Direito de Família na atualidade baseia-se, dentre outros pilares, no afeto, o 

qual é um dos responsáveis pela manutenção da unidade familiar. Nesse seguimento, 

busca-se também, o planejamento familiar como meio de formar uma sociedade 

melhor. 

Quando a família é analisada pelo Direito, as legislações buscam resguardar 

os interesses patrimoniais e os institutos familiares, mesmo que por alguns anos uma 

das partes fosse prejudicada. No Brasil, a partir de 1930, inúmeras leis foram criadas 

para proteger a família, sendo uma das mais importante a Lei nº. 4.121/1962, que 

emancipou a mulher casada e estabeleceu um tratamento mais equânime entre os 

cônjuges no que se refere aos efeitos jurídicos do casamento e às relações 

patrimoniais (CARDIN, 2009, p. 4). 

Nessa mesma época foram criados o salário-família e o auxílio-natalidade, 

sendo que, com o desenvolvimentismo pós-guerra, o Estado assumiu uma tendência 

pró-natalista, porém no cenário internacional surgiam as ideias acerca do controle de 

natalidade, do filósofo Thomas Malthus, que alertava sobre os perigos da 

superpopulação, uma vez que não ocorria o crescimento da produção de alimentos 

no mesmo patamar da família (COSTA, 2006). Discussões que davam ênfase a 

possibilidade de superpopulações surgiam em tal período, se debatendo os efeitos ou 

não da falta de alimentos devido ao crescimento da população (ROSA, 2017, p. 89). 

No ano de 1965 ocorreu a XV Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 

que reuniu médicos, juristas, sociólogos e economistas para discutir sobre o 

planejamento familiar e sua relação com a parentalidade responsável, fundando assim 
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a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM58). Tal encontro foi o 

embrião do planejamento familiar em nosso país. Manifestações sócio culturais, que 

almejam a liberdade sexual, discussões sobre aborto, a concepção, a contracepção e 

o parto, bem como, a formação de famílias numerosas e pobres em países 

subdesenvolvidos, fizeram surgir no meio jurídico o tema planejamento familiar 

(GAMA, 2003, p. 443). 

Com a Constituição Federal de 1988, o planejamento familiar alcançou o status 

constitucional no § 7º do artigo 226,59 podendo ser exercido por qualquer pessoa 

livremente, nada dispondo sobre qualquer proibição ou restrição referente à 

orientação sexual da pessoa, calçado nos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da parentalidade responsável. De acordo com Valéria Silva Galdino Cardin, o 

“planejamento familiar de origem governamental é dotado de natureza promocional, 

não coercitiva, orientado por ações preventivas e educativas e por garantia de acesso 

igualitário a informações”, sem negativa alguma com relação a opção sexual do 

indivíduo (CARDIN, 2009, p. 5). 

O Código Civil disciplinou o planejamento familiar no §2º, do artigo 1.565,60 de 

maneira sucinta, dispondo ser um encargo tanto do homem quanto da mulher no que 

tange à formação de uma família, sendo livre decisão do casal, cabendo ao Estado 

propiciar recursos educacionais para o adequado exercício deste Direito. Ou seja, 

ninguém deve interferir ou decidir o que deve ser discutido ou deliberado pelo casal, 

sendo um direito personalíssimo, vedado quaisquer tipos de coerção, seja de natureza 

pública ou privada (REIS, 2008, p. 415-435). 

Em relação à participação do Brasil em âmbito internacional para se discutir 

sobre planejamento familiar, o país participou do Programa de Ação do Cairo em 1994, 

 
 
 

58 Tal entidade foi declarada de utilidade pública pelo Governo Federal em 1971, pelo então presidente 
Médici. 
59 Art. 226 da Constituição Federal de 1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas” (BRASIL, 1988). 
60 Art. 1.565 do Código Civil de 2002: “Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. § 2º O planejamento 
familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros 
para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou 
públicas” (BRASIL, 2002). 
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que trouxe o livre planejamento familiar diretamente relacionado aos direitos 

reprodutivos, conforme se depreende do § 7.3 dos documentos: 

 
[...] os direitos de reprodução abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre 
direitos humanos [...] Esses direitos se ancoram no reconhecimento 
do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre 
e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 
oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de 
assim o fazer [...] (nosso grifo) (MOREIRA, 2004, p. 389-398). 

 

O projeto parental está vinculado ao Direito de procriar e de formar uma família 

baseada no afeto, e fundamentada pelos princípios da dignidade humana e da 

parentalidade responsável. Não permitir tal direito, é ir contra a tais princípios, 

podendo, todavia, ser negado esse direito se o sujeito não realizar um projeto familiar 

responsável ou não respeitar os princípios já citados. 

Maria Celina Bodin de Moraes, acredita que as múltiplas famílias são uma 

contraprova de que o Brasil hoje, diferentemente de outrora, se privilegia a 

espontaneidade do afeto sobre estruturas formais, podendo-se entrever a opção do 

consentimento em favor da igualdade, da solidariedade e da dignidade humana 

(MORAES, 2010, p. 245). A afetividade é, portanto, capaz de acarretar 

responsabilidade parental, ainda que não exista qualquer vínculo biológico ou mesmo 

registral. Tal relação filial pode se estabelecer independentemente da presunção ou 

da biologia, tendo a doutrina e a jurisprudência acatado uma nova forma de 

parentalidade, que é a socioafetiva, no qual deve ser demonstrada pela posse de 

estado de filho. 

Percebe-se na leitura do texto constitucional, bem como, em legislações 

esparsas, que não se exige dos genitores qualquer tipo de criação opulenta aos seus 

filhos, mas que eles possam garantir o mínimo de afeto, alimentação, educação, 

segurança e ensinamentos concretos para a formação da personalidade através de 

princípios éticos e morais. Diante disso, o Código Penal tipifica o abandono material 

no art. 244 e o moral no art. 246 como crimes,61 não restando dúvida que “a dignidade 

 

61 Art. 244 do Código Penal: “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de 
filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 
60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de 
pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 
descendente ou ascendente, gravemente enfermo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 
multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. Parágrafo único - Nas mesmas 
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do menor também deve ser preservada e pode ser descrita como um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico precisa assegurar” (CARDIN, 2009, p. 08). 

Como visto nos capítulos anteriores, o direito à vida está diretamente 

relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo que a mulher 

gestante também deve ter resguardado seus direitos, assim como o feto nascituro. De 

acordo com Romualdo Baptista dos Santos, “as relações familiares antes de serem 

jurídicas, são afetivas”, sendo a família o locus de realização da afetividade, pois nela 

que se realizam as experiências afetivas que vão moldar a personalidade e determinar 

a qualidade das relações a serem desenvolvidas pelos indivíduos na vida social e 

política (SANTOS, 2011, p. 153). 

Segundo Freud, “é preciso amar para não adoecer” (FREUD, 1996, p. 76). É 

no seio familiar que os indivíduos se experienciam, aprendem a lidar com o afeto e 

com isso se constituem como seres humanos e se desenvolvem na sociedade.62 

Percebe-se que esse afeto é construído, muitas vezes, antes mesmo da concepção 

de um filho, pois o instinto maternal ou o próprio planejamento familiar do casal já 

trazem a ideia de acolhimento, proteção e cuidado. Das lições de Pierre Debray-Ritzen 

e Melekian podemos extrair que a afetividade compreende os estados afetivos, que 

podem ser agrupados em emoções, sentimentos e paixões e que correspondem a 

processos interiores da atividade psíquica (DEBRAY-RITZEN; MELEKIAN, s.d, p. 21). 

Diante das breves considerações acerta de planejamento familiar e a relação 

de afeto entre pais e filhos, observa-se que nem mesmo uma tentativa de diferenciar 

afeto e amor, é possível, conforme o próprio dicionário que descreve: “Amor: afeição 

 

 

penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono 
injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, 
fixada ou majorada” (grifo nosso) (BRASIL, 1940). 
Art. 246 do Código Penal: “Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade 
escolar: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa”. (grifo nosso) (BRASIL, 1940). 
62 O professor Sérgio Resende de Barros faz um minucioso estudo sobre a ideologia do afeto e conclui 
que o afeto é o elemento característico das relações familiares: “Na realidade, o que identifica a família 
é um afeto especial, com o qual se constitui a diferença específica que define a entidade familiar. É o 
sentimento entre duas ou mais pessoas que se afeiçoam pelo convívio diuturno, em virtude de uma 
origem comum ou em razão de um destino comum, que conjuga suas vidas intimamente, que as torna 
cônjuges quanto aos meios e aos fins de sua afeição, até mesmo gerando efeitos patrimoniais, seja de 
patrimônio moral, seja de patrimônio econômico. Este é o afeto que define a família: é o afeto conjugal. 
Mais conveniente seria chamá-lo afeto familiar, uma vez que está arraigada nas línguas neolatinas a 
significação que, desde o latim, restringe o termo cônjuge ao binômio marido e mulher, impedindo ou 
desaconselhando estendê-lo para além disso. Mas, embora o afeto entre marido e mulher seja a 
espécie mais relevante, não é a única espécie de afeto familiar” (BARROS, 2002, p. 9 e ss.) 
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profunda” (AULETE, 1986, p. 111). De um modo geral, nas relações familiares, ainda 

que seja uma relação socioafetiva entre pais e filhos, a posse de estado é o exercício 

de fato, ou seja, uma situação fática, no que se presume sua existência, de tal forma 

que é possível se provar a filiação de afeto, protegida cada vez mais pelo nosso 

Direito. 

A socioafetividade é caracterizada pela posse de estado de filho, 

tradicionalmente comprovada por três elementos: nome, tratamento e fama. O nome 

é o fator de identificação social, que podem englobar os nomes das famílias materna 

ou paterna, como visto no primeiro capítulo desse trabalho. O tratamento é a relação 

entre pais e filhos, revelado pela convivência entre os dois e que uma vez exteriorizada 

gera o terceiro. Já a fama, é o reflexo do trato entre os envolvidos. É a publicidade da 

relação. Logo, o tratamento é o elemento mais importante, já que sem ele não há que 

se falar em fama. “Embora não seja imprescindível o chamamento de filho, os 

cuidados na alimentação e na instrução, o carinho no tratamento, quer em público, 

quer na intimidade do lar, revelam no comportamento a base da paternidade” 

(FACHIN, 1996, p.37). Ou seja, o tratamento se traduz pelo comportamento objetivo 

dos atos que decorrem da autoridade parental. 

A posse de estado do filho nada mais é do que a relação entre pai e filho, 

quando não existe entre eles o vínculo biológico. É a convivência familiar baseada no 

afeto. Diferente da realidade biológica que vem pronta, a posse de estado de filiação 

se edifica a cada dia e se conclui com a exteriorização da relação. Fachin afirma que 

a verdade socioafetiva não está necessariamente presente desde o nascimento e que 

ela se expressa por meio de provas. A posse do estado de filho não depende, assim, 

do vínculo biológico. Se caracteriza muito mais pelo desejo de ser pai e de ser mãe, 

e por consequência, de se sentir como filho, do que simplesmente aos laços de 

sangue ou ao vínculo advindo de uma presunção legal (FACHIN, 1996, p. 38). 

No que tange a relações familiares, a valorização do afeto remonta ao brilhante 

trabalho de João Baptista Villela, escrito em 1979, tratando da Desbiologização da 

Paternidade. Na essência, já naquela época, o estudo procurava dizer que o vínculo 

familiar seria mais um vínculo de afeto do que um vínculo biológico (VILELLA, 1979); 

assim, surgiria uma nova forma de parentesco civil, a parentalidade socioafetiva, 

baseada na posse de estado de filho, como visto anteriormente. A defesa da aplicação 

da paternidade socioafetiva, hoje, é muito comum entre os atuais doutrinadores do 
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Direito de Família. Tanto isso é verdade que, na I Jornada de Direito Civil, promovida 

pelo Conselho da Justiça Federal sob a chancela do Superior Tribunal de Justiça, foi 

aprovado o Enunciado n. 103, com a seguinte redação: 

 
“O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de 
parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, 
assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 
proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 
fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse 
do estado de filho” (grifo nosso) (CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL, 2002). 

 
Assim, temos que o atual Código Civil reconhece como parentesco civil não 

apenas os vínculos biológicos, ou de sangue, como alguns dizem. Mas também a 

adoção, paternidade e maternidade socioafetiva, bem como, filhos oriundos das 

técnicas de reprodução humana assistida, ratificando, dessa maneira, a valoração do 

sentimento paterno ou materno de amor pelo filho de outro, sem vínculo biológico, 

criado pela convivência com vínculos de afeto. 

Na mesma Jornada, aprovou-se o Enunciado nº. 108, prevendo que: “No fato 

jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, compreende-se à luz do disposto 

no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva” (CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL, 2002). 

Em continuidade, na III Jornada de Direito Civil, idealizada também pelo STJ e 

promovida em dezembro de 2004, foi aprovado o Enunciado nº. 256, pelo qual “a 

posse de estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de 

parentesco civil” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2004). 

Em acordão do RE 898060 proferido em sede de repercussão geral, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 

público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios (em anexo transcrição integral 

do acordão) (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 

De um modo geral, as relações biológicas ou socioafetivas entre pais e filhos 

geram afetividade, seja antes ou depois do nascimento, a ponto de ser considerada 

um bem necessário para a realização da pessoa humana. A boa formação da estrutura 

afetiva é uma necessidade vital de todo ser humano, sem a qual não é possível 
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constituir adequadamente a personalidade, ou seja, não se pode constituir como 

pessoa (SANTOS, 2011, p. 113). De acordo com os ensinamentos da psicóloga e 

psicanalista Giselle Groeninga, a preservação da estrutura afetiva emerge como uma 

necessidade, uma vez que sua deterioração resulta em desestruturação da própria 

pessoa. 

Segundo Giselle Groeninga: 

 
 

E o que é personalidade? É a condição ou maneira de ser da pessoa. 
É a organização, mais ou menos estável, que a pessoa imprime à 
multiplicidade de relações que a constituem. O aspecto físico e os 
psíquicos como a vontade, a emoção, a inteligência são aspectos da 
personalidade. 
(...) 
A personalidade, para o seu desenvolvimento, necessita do afeto e do 
amor, caso contrário, efetivamente não sobrevivemos (...) se não 
tivermos quem nos cuide, e com amor, faleceremos ou ainda, não nos 
humanizaremos (GROENINGA, 2006). 

 

A psicóloga e psicanalista citada acima assegura que a estrutura afetiva é 

necessária ao pleno desenvolvimento da personalidade e reclama, como pano de 

fundo, que o Estado deva assegurar mínimas condições para que a família possa 

exercer a função de propiciar afeto e amor aos seus membros para que a 

personalidade possa ser devolvida e o indivíduo tenha aptidão para sobreviver na 

sociedade. 

Dessa forma, o desenvolvimento e a manutenção da estrutura afetiva, mesmo 

antes do nascimento da criança, “se traduz como uma necessidade vital, sem a qual 

os seres humanos não se constituem, não constroem a própria personalidade e não 

interagem adequadamente com os outros humanos e com o meio ambiente” 

(SANTOS, 2011, p. 115). Percebe-se que a dignidade da pessoa humana, estudada 

no capítulo dois do presente trabalho, passa por uma releitura quando, ao invés de 

criar um campo em torno do indivíduo, seja para protegê-lo ou afastá-lo da 

comunidade, quando visualizada sob a lupa da afetividade, verifica-se sua importância 

para o pleno desenvolvimento e respeito humano, seja em relação às pessoas que já 

existem, como as que ainda estão por existir, mas já são amadas e esperadas, como 

o caso do filho natimorto. 
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4.3 A AFETIVIDADE E O DIREITO AO NOME DO NATIMORTO EM RESPEITO À 

DIGNIDADE DOS GENITORES 

 
 

Não há como negar que mesmo antes do nascimento, a criança que se forma 

no ventre materno já recebe uma carga de afetividade de seus genitores, sendo que 

uma das expressões deste afeto é manifestada por meio da escolha do nome que 

será dado ao ser que virá ao mundo. 

O amor, reconhecido pela afetividade frente ao sistema jurídico, e dada sua 

visceral relação com a plenitude do indivíduo, guarda em si todas as características e 

a natureza dos direitos da personalidade, como: absoluto, geral, extrapatrimonial, 

intransmissível, indisponível, irrenunciável, imprescritível, inexpropriável e ilimitável. 

Nesse pensar, o afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal fundamento 

das relações familiares. Mesmo não constando a palavra ‘afeto’ no texto constitucional 

como um direito fundamental, pode-se dizer que o afeto decorre da valorização 

constante da dignidade humana (FROSI, 2011, p. 109). 

Na visão de Antônio Jorge Pereira Junior, em seu artigo: da afetividade à 

afetividade do amor nas relações de família, explica que para falar dos afetos na 

estrutura das relações familiares seria necessário trazer os ensinamentos de 

Aristóteles em no que diz respeito à posição da afetividade na estrutura do ser 

humano. Segundo ele, o filósofo grego reconhecia a afetividade como uma potência 

humana, ao lado da inteligência e da vontade. Mas, não desenvolveu muito o estudo 

da afetividade, compreendida como âmbito que pouco colaborava com a realização 

da excelência humana. De acordo com interpretação do autor, a felicidade se 

alcançava especialmente mediante a aquisição das virtudes (PEREIRA JUNIOR, 

2010, p. 57). 

Deve-se compreender que a afetividade é tão indissociável do ser humano e 

de sua personalidade que traduzem a complexidade do homem e tudo que lhe cerca. 

A afetividade e a razão são determinantes da conduta, sendo de suma importância 

para o desenvolvimento adequado da criança e à estabilidade do adulto (SANTOS, 

2011, p. 242-244). Nesse sentido, merece destaque uma passagem do livro O Monge 

e o Executivo: 
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Um dos benefícios do casamento é dar aos casais a oportunidade de 
saírem do autocentrismo, tornando-se atentos às necessidades do seu 
marido ou mulher. Ter filhos é outra oportunidade de crescer e superar 
nosso egoísmo, ao doar-nos a eles. Um dos desafios da vida de 
solteiro ou de quem vive sozinho é não se tornar exageradamente 
autocentrado. As pessoas autocentradas são as pessoas mais 
solitárias e menos alegres que conheço (HUNTER, 2004, p. 134). 

 
O indivíduo livre por meio do amor e do afeto é capaz de fazer escolhas e 

colher resultados pelos quais se torna responsável e, ao assumir essa 

responsabilidade, encontra o sentido da vida, podendo, nesse momento, alcançar a 

dignidade da pessoa humana, pois, ao desenvolver suas escolhas, o ser humano se 

projeta e ao mesmo tempo se conhece; ao conhecer-se reconhece os demais 

indivíduos que compõem a comunidade. Desse modo, observa-se que o “justo meio” 

aristotélico, ou a proporcionalidade está no reconhecimento emparelhado do amor, 

com a dignidade da pessoa humana, enquanto valores imprescritíveis do estado que 

pretende ver os seres humanos vivendo com dignidade (FROSI, 2011, p. 112). 

A palavra dignidade vem de dignitas, que significa mérito, prestígio, 

consideração, excelência, qualificando o que era digno e que merecia respeito 

(GARCIA, 2004, p. 258). A dignidade humana é um atributo que se encontra inserido 

nas principais legislações constitucionais ao redor do mundo, porém, no Brasil, a 

primeira Constituição do Estado Democrático de Direito que tratou e que tem como 

fundamento esse princípio é a Constituição de 1988, que transformou a dignidade da 

pessoa humana em valor supremo da ordem jurídica, ou seja, “o princípio da dignidade 

humana constitui a base dos direitos fundamentais, e decorre do estatuto ontológico 

da pessoa” (PEDROSO, 2007). Segundo Eduardo C. B. Bittar, o reconhecimento da 

dignidade é a “própria observação deste aspecto fundamental da preservação da 

condição humana” (BITTAR, 2006, p. 46). 

A Pós-Modernidade colocou a pessoa humana no centro do ordenamento 

jurídico, ao passo que o ordenamento jurídico trouxe transformações que se tornaram 

mais emblemáticas reorganizando-se para proteger esse valor fundamental em todos 

os seus aspectos, estando a afetividade como partícipe dessa evolução e o direito civil 

se readequando para o cumprimento da dignidade humana. Esse fenômeno tem 

recebido a denominação de “despatrimonialização ou repersonalização do direito, na 

medida em que a elaboração e a aplicação das normas têm em vista, não mais a 
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proteção do patrimônio, mas a dignificação da pessoa humana” (SANTOS, 2011, p. 

138, 140). 

Eduardo A. Sambrizzi diz que o reconhecimento jurídico da existência, e por 

consequência, da dignidade da pessoa humana existe desde a concepção, pois: 

 
[...] desde o momento em que cada ser humano possui uma 
individualidade genética própria, única e para toda sua existência 
[...] deve ser respeitado como pessoa, gozando desde então da 
dignidade intrínseca que possui e que corresponde a todos os 
seres humanos, sendo a noção de dignidade da pessoa – 
expressamente reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, do ano de 1948 (grifo nosso) (SAMBRIZZI, 2001, p. 132). 

 

Percebe-se que o autor defende o reconhecimento jurídico da existência 

humana desde o momento que o indivíduo passa a ter identidade genética, logo, a 

partir desse momento há que respeita-lo sob o alicerce da dignidade humana. 

A proteção que a bioética sustenta ao embrião humano é derivada da dignidade 

da pessoa humana, protegendo a vida que está por nascer, inclusive no que diz 

respeito aos direitos da personalidade (SANTOS, 1998, p. 160). Dessa maneira, os 

genitores ao darem nome aos filhos quando ainda no ventre maternos, os individualiza 

e ao mesmo tempo os insere como sujeitos na sociedade. 

Esse simples ato faz com que os pais individualizem seus filhos e lhes outorgue 

identidade, fazendo nascer o laço de afeto entre os genitores e o ser que existe em 

desenvolvimento. Acontece que, se por qualquer motivo o bebê não nascer com vida, 

o nome escolhido pelos genitores pode não ser respeitado, ficando registrado apenas 

com a simples nomenclatura de “natimorto”, conforme disposição expressa na Lei 

6.015/73. 

O legislador estabeleceu a proteção ao nascituro desde a sua concepção no 

art. 2o do Código Civil de 2002 que estabelece que “a personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. 

O fato de a lei proteger o nascituro desde a concepção leva a pensar na 

possibilidade dele ter o nome em seu registro. Verifica-se uma desarmonia na 

legislação, pois o feto é protegido desde a concepção, mas o simples direito ao nome 

da criança nascida morta, não é garantido nem mesmo como direito dos pais, em 

realizar um desejo de nominar seu filho. Destarte, a doutrina reconheça aos nascituros 
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a titularidade imediata de alguns direitos da personalidade (como direito à vida, o 

direito à proteção pré-natal etc.), tendo como base a dignidade, por outro lado não 

reconhece ao natimorto o direito ao nome (ALMEIDA JUNIOR, 2013, p. 259). Nesse 

sentido, é preciso pensar na dor de alma dos genitores que no momento da tristeza 

pela perda, sofre também por ter que registrar seu filho apenas como “natimorto”. 

Como visto no capítulo anterior, atualmente, há diversos entendimentos sobre 

a matéria em âmbitos estaduais, inclusive aos operadores do direito, vez que em 

alguns Estados da Federação é aceita a aposição do nome ao natimorto; enquanto 

outros são omissos na tratativa do tema, justificando que o nascido morto não adquiriu 

personalidade jurídica e por isso não faria jus ao direito ao nome por se tratar de direito 

de personalidade. Há que se analisar que não se trata apenas do natimorto e sim de 

famílias devastadas com a dor da perda de um filho, e, o fato de não o registrarem 

com o nome escolhido fere a sua dignidade (LEMOS; CUNHA, 2015). 

Menciona-se ainda que a colocação do nome ao natimorto não traria qualquer 

prejuízo ao Estado ou à sociedade, tratando-se apenas de cumprimento de um direito 

dos pais, qual seja, o exercício da dignidade da pessoa humana. Portanto, 

imprescindível a elaboração de legislação federal normatizando o tema, para que se 

tenha segurança jurídica e igualdade de tratamento em todos os Estados da 

Federação, possibilitando aos pais darem nome ao filho nascido morto. 

Diante de todo o contexto, entende-se que o ser humano luta pelo seu 

reconhecimento desde o nascimento, porém a intensidade dessa batalha é subjetiva 

e varia de acordo com os anseios de cada pessoa durante toda sua vida. As pessoas 

só podem se formar e construir suas identidades pessoais quando são reconhecidos 

intersubjetivamente. 

Quando esse reconhecimento não é eficaz, desdobra-se uma luta por 

reconhecimento na qual os indivíduos procuram estabelecer ou criar condições de 

reconhecimento recíproco. Aquele sujeito que não reconhece a diferença do outro 

perde o direito de ser reconhecido em sua essência, justamente porque não procura 

formar uma comunidade ética que seja capaz de consolidar todas as identidades 

inerentes aos sujeitos. 

Conclui-se que, nesse contexto de respeito recíproco e reconhecimento do 

natimorto perante o próprio Estado, é de suma importância diferenciar o Direito 

Público do Direito Privado para a própria defesa dos direitos da personalidade. É 
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preciso policiamento e reflexão sobre até onde a intervenção Estatal deve ir a ponto 

do seu poder, seja por ação ou omissão, prejudicar o exercício da autonomia privada, 

como nos casos da não permissão dos genitores darem nome aos seus filhos 

natimortos sob a alegação do mesmo não ter obtido personalidade jurídica pelo 

nascimento sem vida. 

É preciso deixar claro que, além da dor dos pais, também há um luto social 

diante do natimorto, pois não apenas àqueles deixaram de conviver com a criança que 

certamente se tornaria um adulto e viveria na sociedade exercendo todos os direitos 

e deveres que lhe são dados e exigidos, mas o próprio corpo social que não pode 

receber esse cidadão. O direito de dar nome ao natimorto não se repousa apenas sob 

o prisma da afetividade que nutre os pais por seus filhos concebidos, mas sobretudo, 

sobre a defesa da dignidade humana destes. 
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CONCLUSÃO 

 
 

 
O nome tem o condão de coroar o bem jurídico tutelado que é a própria 

personalidade do indivíduo, que pode ser definido como um conjunto de atributos 

essenciais e próprios da pessoa humana, a fim de que possa ter uma existência plena, 

em todos os aspectos, sejam materiais, morais, pessoais, de identificação como todo 

ser sabidamente social necessita. O processo dessa interação e percepção de 

proteção da personalidade e dignidade pelo nome é importante para a formação da 

identidade de cada ser humano. E, como visto, até mesmo aquilo que parece muito 

íntimo, como o nome, sofre interferência social pelos próprios valores daquele que 

vem nomear outro ser. 

As inscrições realizadas sobre o estado da pessoa, em situações que se 

exteriorizam no mundo antes de repercutir no direito, vão à registro apenas com 

condição de publicidade erga omnes. Exemplo disso é o nascimento, casamento e 

óbito. O natimorto, por seu turno, também é realidade independente do registro, assim 

como as relações de afeto decorrentes de sua existência e expectativa de vida 

extrauterina, pois os genitores se consideram pais antes do parto. 

Não há que se tratar o direito ao nome como uma palavra ou parte de um 

vocabulário, mas sim como a expressão de uma identidade trazendo um sinal 

indicativo de uma personalidade. Assim, o nome atribuído a uma pessoa é um dos 

principais direitos incluídos na categoria dos direitos personalíssimos ou da 

personalidade. A discussão sobre a natureza jurídica do nascituro tem a tendência de 

variar de acordo com a corrente doutrinária assumida por cada país. Em se tratando 

de Brasil, o Código Civil atual, bem como o antigo de 1916, afastaram os requisitos 

da viabilidade e da forma humana para definir o início da personalidade, bastando que 

a criança apenas venha a nascer com vida. O artigo 2º do Código Civil não deixa 

dúvidas sobre a adoção da teoria natalista no Brasil, uma vez que define a 

personalidade civil com seu início no nascimento com vida, sendo constatada através 

da respiração. 

Para a teoria natalista adotada pelo Código Civil, o nascituro não possui vida 

independente, sendo apenas parte das vísceras da mãe, que só adquire vida 

independente após a separação por completo, do corpo materno. Acredita-se, que o 
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ser humano que não está separado do ventre materno não possui existência própria, 

não tendo personalidade. No entanto, existe certa contradição no art. 2º do CC vigente 

no que tange ao início da personalidade, uma vez que o artigo em questão prevê a 

proteção do nascituro desde a concepção, incluindo a proteção aos seus direitos da 

personalidade. Assim, se possui personalidade, pode ser considerado pessoa, o que 

seria justo em uma sociedade moderna que busca a proteção à vida, à integridade 

física e psíquica, à liberdade. Para a legislação federal atual, o natimorto não recebe 

personalidade jurídica e, por tal razão, não possui direito ao nome. 

De acordo com o artigo 53 da Lei de Registros Públicos da Lei nº 6.015 de 

1973, não há uma regra específica sobre o natimorto. Tal norma menciona apenas o 

Livro obrigatório para se lavrar o registro, qual seja, Livro C-Auxiliar, e ainda diz “com 

os elementos que couberem”. Nesse sentido, muitos registradores civis das pessoas 

naturais, por falta de norma expressa, interpretam tal artigo fazendo analogia ao 

registro de óbito, onde deve-se colocar o nome do registrado para sua real 

identificação no mundo civil e outros não, causando insegurança jurídica aos 

operadores do direito. 

A situação da Lei de Registros Públicos, que entrou em vigor em 1973, anterior 

à Constituição de 1988, desconsidera os laços de afeto e a dignidade humana 

insculpidos no Texto Maior. O que parece é que o registro do natimorto figura como 

mero levantamento de dados e controle para estatísticas, não incluindo em seu fim a 

dignificação do ser humano, seja do genitor ou mesmo da lembrança do indivíduo que 

gozou de afeto. 

Os genitores amam o filho desde a concepção, vivem as semanas da gravidez 

com a expectativa da espera desse filho, o chamam pelo nome, e na medida em que 

se aproxima o momento do nascimento, o amor aflora. E, no caso desse filho nascer 

sem vida, a dor assola a alma trazendo o luto. E, ao não terem o respeito ao filho por 

parte da ordem jurídica, veem sua dignidade violada. Assim, cabe ao legislador 

normatizar acerca do tema, tendo em vista a delicadeza e importância da matéria no 

mundo civil, E, seja por exercício de um direito de personalidade garantido pela 

analogia do natimorto ao nascituro, e, pela dignidade dos pais em dar nome aos seus 

filhos. 

O princípio do afeto, amplamente reconhecido pela doutrina nacional, se 

materializa como caracterizador da família moderna, a qual possui, enquanto 
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finalidade, a emancipação de seus membros e a busca pela felicidade, conjunta e 

individual. Nesse sentido, ainda que alguns estados já tenham disciplinado o tema, 

muitos outros ainda carecem desse cuidado e o natimorto é tratado como uma morte 

invisível, como afirmam os próprios especialistas, pois não gera apoio social, uma vez 

que as pessoas preferem não tocar no assunto e o mesmo acaba ficando 

negligenciado por todos. 

Pelas claras construções doutrinárias e jurisprudenciais que foram colocadas e 

pela própria normatização da matéria em âmbito estadual, não há como negar a 

necessidade de regulamentação do direito ao nome do natimorto a nível federal, seja 

por exercício de um direito de personalidade garantido pela analogia do natimorto ao 

nascituro, seja pela própria e justa luta da dignidade dos pais em dar nome aos seus 

filhos para que essas mães não sejam parturientes de parto inútil e intocável pelo 

direito. 
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ANEXO A – ADI: 3510 DF 

 
 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DE BIOSSEGURANCA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.105, 
DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). PESQUISAS COM 
CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO 
À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO 
EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. 
DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS 
CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE 
PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO 
CONFORME PARA ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANCA CONTROLES 
DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS 
POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. I - O CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO, A CONCEITUAÇÃO JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO 
EMBRIONÁRIAS E SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE BIOSSEGURANCA. As "células-tronco 
embrionárias" são células contidas num agrupamento de outras, encontradiças em 
cada embrião humano de até 14 dias (outros cientistas reduzem esse tempo para a 
fase de blastocisto, ocorrente em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo 
feminino por um espermatozóide masculino). Embriões a que se chega por efeito de 
manipulação humana em ambiente extracorpóreo, porquanto produzidos 
laboratorialmente ou "in vitro", e não espontaneamente ou "in vida". Não cabe ao 
Supremo Tribunal Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica é a 
mais promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela incidente sobre 
células-tronco embrionárias. A certeza científico-tecnológica está em que um tipo de 
pesquisa não invalida o outro, pois ambos são mutuamente complementares. II - 
LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS 
PARA FINS TERAPÊUTICOS E O CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A 
pesquisa científica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei nº 
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que 
severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes 
degradam a vida de expressivo contingente populacional (ilustrativamente, atrofias 
espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a lateral 
amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela Lei 
de Biosseguranca não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", 
porém u'a mais firme disposição para encurtar caminhos que possam levar à 
superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um ordenamento constitucional que 
desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade 
mais que tudo "fraterna". O que já significa incorporar o advento do constitucionalismo 
fraternal às relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social 
em clima de transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra eventuais 
tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza. Contexto de solidária, 
compassiva ou fraternal legalidade que, longe de traduzir desprezo ou desrespeito 
aos congelados embriões "in vitro", significa apreço e reverência a criaturas humanas 
que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade 
da pessoa humana, pois  a pesquisa com  células-tronco embrionárias (inviáveis 
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biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da 
vida e alento aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos 
direitos à felicidade e do viver com dignidade (Ministro Celso de Mello). III - A 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS DIREITOS 
INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal 
não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. 
Não faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, 
mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria 
"natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou da "personalidade 
condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos 
e garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do 
indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos direitos fundamentais "à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", entre outros direitos e garantias 
igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e ao 
planejamento familiar). Mutismo constitucional hermeneuticamente significante de 
transpasse de poder normativo para a legislação ordinária. A potencialidade de algo 
para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, 
infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural 
continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o embrião é o 
embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir 
pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião referido na 
Lei de Biosseguranca ("in vitro" apenas) não é uma vida a caminho de outra vida 
virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras 
terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto 
de vida autônoma e irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por modo variado 
cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida 
humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. 
O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido 
biográfico a que se refere a Constituição. IV - AS PESQUISAS COM CÉLULAS- 
TRONCO NÃO CARACTERIZAM ABORTO. MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a proposição de 
que toda gestação humana principia com um embrião igualmente humano, claro, mas 
nem todo embrião humano desencadeia uma gestação igualmente humana, em se 
tratando de experimento "in vitro". Situação em que deixam de coincidir concepção e 
nascituro, pelo menos enquanto o ovócito (óvulo já fecundado) não for introduzido no 
colo do útero feminino. O modo de irromper em laboratório e permanecer confinado 
"in vitro" é, para o embrião, insuscetível de progressão reprodutiva. Isto sem prejuízo 
do reconhecimento de que o zigoto assim extra-corporalmente produzido e também 
extra-corporalmente cultivado e armazenado é entidade embrionária do ser humano. 
Não, porém, ser humano em estado de embrião. A Lei de Biosseguranca não veicula 
autorização para extirpar do corpo feminino esse ou aquele embrião. Eliminar ou 
desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho do endométrio, ou nele já fixado. Não 
se cuida de interromper gravidez humana, pois dela aqui não se pode cogitar. A 
"controvérsia constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com o 
problema do aborto." (Ministro Celso de Mello). V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
À    AUTONOMIA    DA    VONTADE,    AO    PLANEJAMENTO    FAMILIAR    E    À 
MATERNIDADE. A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de 
autonomia de vontade individual que a própria Constituição rotula como "direito ao 
planejamento familiar", fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais 
da "dignidade da pessoa humana" e da "paternidade responsável". A conjugação 
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constitucional da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade privada, 
nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa. A opção do casal por um processo "in 
vitro" de fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz 
constitucional, sem acarretar para esse casal o dever jurídico do aproveitamento 
reprodutivo de todos os embriões eventualmente formados e que se revelem 
geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 
opera por modo binário, o que propicia a base constitucional para um casal de adultos 
recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluam a fertilização artificial ou "in 
vitro". De uma parte, para aquinhoar o casal com o direito público subjetivo à 
"liberdade" (preâmbulo da Constituição e seu art. 5º), aqui entendida como autonomia 
de vontade. De outra banda, para contemplar os porvindouros componentes da 
unidade familiar, se por eles optar o casal, com planejadas condições de bem-estar e 
assistência físico-afetiva (art. 226 da CF). Mais exatamente, planejamento familiar 
que, "fruto da livre decisão do casal", é "fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável" (§ 7º desse emblemático artigo 
constitucional de nº 226). O recurso a processos de fertilização artificial não implica o 
dever da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal 
fecundados. Não existe tal dever (inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com 
o próprio instituto do "planejamento familiar" na citada perspectiva da "paternidade 
responsável". Imposição, além do mais, que implicaria tratar o gênero feminino por 
modo desumano ou degradante, em contrapasso ao direito fundamental que se lê no 
inciso II do art. 5º da Constituição. Para que ao embrião "in vitro" fosse reconhecido o 
pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a um útero. Proposição 
não autorizada pela Constituição. VI - DIREITO À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA. O § 4º do art. 199 da Constituição, 
versante sobre pesquisas com substâncias humanas para fins terapêuticos, faz parte 
da seção normativa dedicada à "SAÚDE" (Seção II do Capítulo II do Título VIII). Direito 
à saúde, positivado como um dos primeiros direitos constitutivos da seguridade social 
(cabeça do artigo constitucional de nº 194). Saúde que é "direito de todos e dever do 
Estado" (caput do art. 196 da Constituição), garantida mediante ações e serviços de 
pronto qualificados como "de relevância pública" (parte inicial do art. 197). A Lei de 
Biosseguranca como instrumento de encontro do direito à saúde com a própria 
Ciência. No caso, ciências médicas, biológicas e correlatas, diretamente postas pela 
Constituição a serviço desse bem inestimável do indivíduo que é a sua própria higidez 
físico-mental. VII - O DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
CIENTÍFICA E A LEI DE BIOSSEGURANCA COMO DENSIFICAÇÃO DESSA 
LIBERDADE. O termo "ciência", enquanto atividade individual, faz parte do catálogo 
dos direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade 
de expressão que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou genuíno 
direito de personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até 
como signo de vida coletiva civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade 
é essa vocação para os misteres da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um 
autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo superlativo (capítulo de nº IV do 
título VIII). A regra de que "O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas" (art. 218, caput) é de logo 
complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição de 
normas como a constante do art. 5º da Lei de Biosseguranca. A compatibilização da 
liberdade de expressão científica com os deveres estatais de propulsão das ciências 
que sirvam à melhoria das condições de vida para todos os indivíduos. Assegurada, 
sempre, a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal dota o bloco 
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normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele 
afastar qualquer invalidade jurídica (Ministra Cármen Lúcia). VIII - SUFICIÊNCIA DAS 
CAUTELAS E RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE BIOSSEGURANCA NA 
CONDUÇÃO DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. A Lei 
de Biosseguranca caracteriza-se como regração legal a salvo da mácula do 
açodamento, da insuficiência protetiva ou do vício da arbitrariedade em matéria tão 
religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da biotecnologia na área da medicina 
e da genética humana. Trata-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto 
da intrínseca dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade 
para tanto. A Lei de Biosseguranca não conceitua as categorias mentais ou entidades 
biomédicas a que se refere, mas nem por isso impede a facilitada exegese dos seus 
textos, pois é de se presumir que recepcionou tais categorias e as que lhe são 
correlatas com o significado que elas portam no âmbito das ciências médicas e 
biológicas. IX - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afasta-se o uso da técnica de 
"interpretação conforme" para a feitura de sentença de caráter aditivo que tencione 
conferir à Lei de Biosseguranca exuberância regratória, ou restrições tendentes a 
inviabilizar as pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência dos 
pressupostos para a aplicação da técnica da "interpretação conforme a Constituição", 
porquanto a norma impugnada não padece de polissemia ou de plurissignificatidade. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente. (STF - ADI: 
3510 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 29/05/2008, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 
EMENT VOL-02403-01 PP-00134). 
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ANEXO B - RE 898060 

 
 

Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e 
Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do 
casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central do Direito de Família: 
deslocamento para o plano constitucional. Sobre o princípio da dignidade humana (art. 
1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. 
Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro 
do ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades 
familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de 
entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família monoparental (art. 
226, § 4º, CRFB). Vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação 
(art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de 
tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento 
concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável 
(art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. Fixação de tese para 
aplicação a casos semelhantes. 1. O prequestionamento revela-se autorizado quando 
as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso 
Extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 
279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das 
assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos 
constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta 
distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do 
Código Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção 
baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico 
quanto o afetivo. 3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu 
regramento normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do 
tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade 
humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A dignidade humana 
compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se 
e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios 
objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais 
definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo 
legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 5. A 
superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas 
relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio 
da dignidade humana. 6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da 
Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico- 
político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e 
liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos 
meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. 
Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio 
Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 
26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. 7. O indivíduo 
jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos 
governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano 
em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em 
modelos pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente 
exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família independentes do 
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casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 
226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação dissociadas do matrimônio entre 
os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, 
portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As uniões estáveis 
homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, 
conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família 
como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 
4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. 
A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela 
normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a 
saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) 
pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução científica 
responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância 
do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito 
fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 
personalidade de um ser. 12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de 
aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar 
situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e 
consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família 
(nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento 
da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 13. A paternidade 
responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na 
perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o 
acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela 
relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência 
biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o 
melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 14. A 
pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de 
“dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da 
Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor 
interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 15. 
Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao 
desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela 
jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de 
origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela 
aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso 
Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para 
aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 
registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 
(RE 898060 / SC - SANTA CATARINA; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): 
Min. LUIZ FUX; Julgamento: 21/09/2016; Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. DJe-187 DIVULG 
23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) (Grifo nosso) 


