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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar um estudo dos meios processuais criados 

pelo pretor no direito romano, que tiveram a finalidade de proteger o nascituro desde a sua 

concepção. As teses, artigos e pesquisas mais recentes realizadas sobre a condição jurídica do 

nascituro em Roma (CATALANO, MADEIRA, BACCARI, SANNA, FONTANA, TERRENI, FERRETTI) 

consolidaram a denominada “teoria da realidade” que confirma a sua existência in rerum 

natura e sua autonomia desde a concepção. Na primeira parte do trabalho, faz-se uma breve 

análise das principais obras que trataram da questão da existência do nascituro e as suas 

consequências jurídicas. Faz-se a análise terminológica dos conceitos de nasciturus, postumus 

e venter para o auxílio da compreensão e como forma de constatação de que, no direito 

romano, o concebido foi considerado persona e homo, equiparado juridicamente aos já 

nascidos. Na segunda parte, por meio da análise das fontes jurídicas presentes no Corpus Iuris 

Civilis, apresentam-se os principais meios processuais e institutos criados pelo pretor (missio 

in possessionem ventris nomine, bonorum possessio ventris nomine, curator ventris, inspectio 

ventris, custodia partus) para a proteção e resguardo dos direitos do nascituro, especialmente 

com relação a alimentos e direitos sucessórios. Na terceira parte, apresentam-se os pontos 

comuns entre os institutos romanos estudados e a legislação brasileira contemporânea, 

especialmente sobre a atual condição jurídica do nascituro, as funções do “curador ao 

nascituro” previsto no artigo 1779 do Código Civil Brasileiro de 2002 e da necessidade de 

uma atuação maior do Ministério Público e da Defensoria Pública na proteção dos “direitos 

difusos” do nascituro, quer esteja no ventre materno, quer esteja in vitro.  
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RIASSUNTO 

 

 

Questo lavoro ha lo scopo di sviluppare uno studio dei mezzi processuali creati dal 

pretore nel diritto romano e che avevano la finalità di proteggere il nascituro dal momento del 

concepimento. Gli tesi, articoli e ricerche più ricenti sullo stato giuridico del nascituro a Roma 

(CATALANO, MADEIRA, BACCARI, SANNA, FONTANA, TERRENI, FERRETTI) hanno consolidato 

la cosiddetta “teoria della realtà” che conferma la sua esistenza in rerum natura e la sua 

autonomia sin dal concepimento. Nella prima parte del lavoro si fa una breve analisi delle 

grandi opere che hanno affrontato la questione dell‟esistenza del nascituro e le sue 

conseguenze giuridiche. Si fa l‟analisi terminologica dei concetti di nasciturus, postumus e 

venter per aiutare la comprensione e como modo di trovare che, nell diritto romano, il 

concepito era considerato persona ed homo, giuridicamente equiparato a quelli già nati. Nella 

seconda parte, partendo dell‟analisi delle fonti giuridiche presenti nel Corpus Iuris Civilis si 

presentano i principali mezzi processuali ed istituzioni creati dal pretore (missio in 

possessionem ventris nomine, bonorum possessio ventris nomine, curator ventris, inspectio 

ventris, custodia partus) per la protezione e la salvaguardia dei diritti del nascituro, 

particolarmente per quanto riguarda gli alimenti e i diritti sucessori. Nella terza parte, si 

presentano i punti comuni tra gli istituti romani studiati e la legislazione brasiliana 

contemporanea, particolarmente sullo stato giuridico attuale del nascituro, le funzione del 

“curatore al nascituro” nell‟articolo 1779 del Codice Civile Brasiliano de 2002 e si difende la 

necessità di una maggiore attuazione del Ministério Público e della Defensoria Pública nella 

protezione dei „diritti difusi‟ del nascituro, sia nel grembo materno, sia in vitro.  
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RÉSUMÉ 

 

 

Ce travail vise à presenter une étude des moyens procéssuels créés par le preteur dans 

le droit romain et qui ont eu le but de protéger l‟enfant à naître dès sa conception.Les thèses, 

articles et recherches plus récentes sur le statut juridique de l‟enfant à naître à Rome 

(CATALANO, MADEIRA, BACCARI, SANNA, FONTANA, TERRENI, FERRETTI), ont consolidé la 

soi-disant “théorie de la réalité” qui confirme son existence in rerum natura et sa autonomie, 

dès la conception. Dans la première partie du travail, on fait une breve analyse des ouvres 

principales qui ont abordé la question de l‟existence de l‟enfant à naître et ses conséquences 

juridiques. On fait l‟analyse terminologique des concepts de nasciturus, postumus et venter, 

pour faciliter la compréhension et comme un moyen de constater que, dans le droit romain, le 

conçu a été considéré comme persona et homo, équivalent juridiquement a ceux dejà nés. 

Dans la deuxième partie, par l‟analyse des sources juridiques présentes dans le Corpus Iuris 

Civilis, se présentent les principaux moyens procéssuels et les institutions créés par le préteur 

(missio in possessionem ventris nomine, bonorum possessio ventris nomine, curator ventris, 

inspectio ventris, custodia partus), pour la protection et la sauvegarde des droits de l‟enfant à 

naître, notamment en matière des aliments et droits de succession. Dans la troisième partie, se 

présentent les points communs entre les instituts romains étudiés et la législation brésilienne, 

spécialement sur le statut juridique actuel de l‟enfant à naître, les fonctions du “curateur au 

ventre” prèvu à l‟article 1779 du Code Civil Brésilien de 2002 et se defend la necessitè d‟un 

plus grand rôle du Ministério Público et de la Defensoria Pública dans la protection des 

“droits diffus” de l‟enfant à naître, soit dans le ventre, soit in vitro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como escopo interpretar as principais formas de proteção 

pretoriana ao nascituro no Direito Romano.  

Os pretores, magistrados romanos encarregados da administração da justiça, foram 

responsáveis pela renovação do Direito Romano, graças aos poderes que lhes eram 

conferidos pelo ius publicum, o imperium e a iurisdictio, e à consequente construção da 

bona fides e da aequitas. 

Criavam anualmente, por meio de seus editos, frequentemente inspirados por 

orientações jurídicas diversas, um direito novo, análogo ao ius civile. Aos poucos, por 

meio da aequitas, introduziram e harmonizaram, em sua aplicação prática, novas 

instituições que auxiliavam, supriam e corrigiam as normas do antigo ius civile (Pap. 2 def. 

D.1,1,7,1). 

Essas instituições inovadoras, complementares ao ius civile e que o adaptavam às 

rápidas transformações ocorridas na sociedade romana, formaram um “sistema jurídico” 

denominado ius honorarium, visto que o pretor não poderia modificar ou derrogar as 

normas do antigo direito. 

No final da República e no início do Principado, já é possível confirmar a criação 

pelo pretor, por meio de seus editos, de alguns remédios jurídicos provisórios específicos 

para a proteção da vida e do patrimônio do nascituro, como a missio in possessionem e a 

bonorum possessio. 

Além destas medidas, o pretor instituiu a figura do curator ventris para a subvenção 

dos direitos, tanto públicos quanto privados, que já eram atribuídos ao nascituro antes de 

seu nascimento (“direito à vida”, direitos sucessórios, direito a alimentos). 

A pesquisa reforça a atualidade e a universalidade do Direito Romano como 

instrumento dos legisladores e juristas modernos, a fim de que estes tenham o devido 

conhecimento das fontes e possam se aproveitar das razões alcançadas pelos pretores e 

jurisconsultos romanos do período clássico, esclarecendo e delimitando contornos aos 

princípios do direito civil moderno. 

A principal finalidade do instituto do curator ventris parece ter sido a proteção 

pessoa do nascituro, que foi desconsiderada ou interpretada de forma distorcida por muitos 
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estudiosos, romanistas e civilistas, que lhe atribuíram apenas um caráter protetivo 

patrimonial – e não pessoal, restrito aos direitos sucessórios do concebido. 

As noções romanas de “edito”, “pretor”, “magistratura”, ius honorarium e curator 

tornam-se importantes instrumentos interpretativos para compreender a dinamicidade e 

autonomia das funções do pretor na administração da justiça e sua responsabilidade no 

processo de criação de normas destinadas à proteção do nascituro, características que se 

perderam no porvir histórico, de difícil compreensão aos juristas modernos, em que as 

instituições do direito público oferecem, nesta sede, pouca proximidade com o direito 

romano.  

A reconstrução dos aspectos publicistas da defesa do nascituro em conjunto com os 

aspectos privados, parece oferecer novas luzes para a compreensão da matéria. É o que se 

espera demonstrar com esta tese, que pretende reunir as respectivas construções 

pretorianas, uma a uma – desde a original missio in possessionem ventris nomine às 

últimas medidas de proteção à prole eventual, tudo sob uma análise compreensiva, para 

aclarar o alcance das contribuições do direito pretoriano. 

Hoje, com os avanços notáveis da Biotecnologia, não se deve menosprezar esta 

proteção tanto dos nascituros in vivo quanto àqueles concebidos in vitro.  

A teoria natalista manteve-se incapaz de resolver os diversos desdobramentos da 

proteção ao nascituro, fato que exige a reinterpretação de princípios, com o adminículo 

romanista, que auxilia na ampliação da proteção daquelas “pessoas concebidas, já 

existentes”, seja o nascituro no ventre materno, seja o nascituro crioconservado, também 

denominado “embrião pré-implantatório”. 

O instituto moderno da “curatela ao nascituro” conservou inúmeros pontos comuns 

com o instituto da cura ventris do Direito Romano, compilado no Corpus Iuris Civilis, 

principalmente nos Digesta (37,9 De ventre in possessionem mittendo et curatore eius).  

Verifica-se esta herança romana na aplicação de seus princípios e conceitos, em 

diversos direitos atinentes ao nascituro: direito à vida, a um tratamento com dignidade, aos 

alimentos, à adoção, à sucessão. 

O artigo 1779 do Código Civil Brasileiro, que prevê a nomeação do curador ao 

nascituro quando o pai falecer e a mãe grávida não tiver o poder familiar, é exemplo desta 

influência romana. Resta interpretá-lo para compreender melhor o bem jurídico protegido, 

velha e nova grande quaestio: res ou persona? Cederá o direito moderno ao adágio “tutor 

datur personae, curator rei” ou mantem-se ele equívoco desde o direito romano? 

A intervenção da autoridade pública para a proteção dos direitos fundamentais do 
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nascituro, de natureza “difusa”, poderá bem se inspirar nos princípios jurídicos das fontes 

romanas, conforme se espera demonstrar, para a garantia do reconhecimento do nascituro 

como “pessoa” desde a concepção, do seu direito à vida e de sua integridade física. 
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PARTE I – A EXISTÊNCIA DO NASCITURO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

1. NASCITURUS – POSTUMUS – VENTER  

Antes de iniciarmos a exposição do assunto a ser tratado neste trabalho, são 

necessários alguns esclarecimentos terminológicos e conceituais, visto que a utilização de 

expressões (e de abstrações) modernas para o estudo de concepções políticas e jurídicas em 

Roma pode acarretar graves distorções em relação à condição jurídica do nascituro.1 

Muitos romanistas adotam abstrações conceituais e terminologias jurídicas (direito 

subjetivo, sujeito de direito, personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de 

agir) que, além de não pertencerem às fontes jurídicas e literárias romanas, revelam 

distorções e manipulações que dificultam o entendimento da realidade romana, pois 

desconsideram a “Personalidade” do nascituro.2 

                                                           
1 Conforme M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna e la ‘res publica’ tra storia e attualità, 
Torino, G. Giappichelli, 2012, p.4. Nas palavras de J.M. CASTAN VAZQUEZ, La tradición jurídica sobre el 
comienzo de la vida humana (Del Derecho Justinianeo a los Códigos Civiles), in Revista General de 
Derecho 50 (1994), p.12458, en el concreto tema del ‘nasciturus’ no podría afirmarse que el Derecho 
romano haya ignorado la realidad de la vida intrauterina ni que haya negado al concebido algunos 
derechos. Por el contrario, las fuentes nos ofrecen diversos textos que parten de aquella realidad y afrontan, 
al menos en parte, la problemática jurídica que de ella se deriva. 
2 Conforme P. CATALANO, Religione morale diritto nella prospettiva dello ‘Ius Romanum’ (Da Tertulliano 
ad Alfonso Maria de Liguori), in Nozione formazione ed interpretazione del diritto. Dall’Età romana alle 
esperienze moderne – Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo. v.3, Napoli, Jovene, 1997, p.398; Idem, 
Os Nascituros entre o Direito Romano e o Direito Latino-Americano, in Revista de Direito Civil, 
Imobiliário, Agrário e Empresarial 45 (1988), pp.11-12. Sobre o problema das abstrações modernas no 
instituto do Nascituro, afirma P. CATALANO, As raízes do problema da pessoa jurídica, in Revista de Direito 
Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial 73 (1995), p.44: “Uma consequência grave da radical inovação na 
linguagem e nos conceitos jurídicos é a falta da estreita conexão entre as noções de homines e de qui in utero 
sunt (próprio dos antigos juristas romanos), substituída pela contraposição, (...) entre a noção de “pessoa” e 
de “feto”. O termo “feto” era geralmente utilizado para indicar o ser concebido ou nascido dos animais”. 
Neste sentido, afirma G. FONTANA, Qui in utero sunt – Concetti antichi e considerazione giuridica del 
nascituro nella codificazione di Giustiniano, Torino, G. Giappichelli, 1994, p.20: L’estrema concretezza, 
concettuale e terminologica, della giurisprudenza romana rende altresi evidente come non possa, in alcun 
modo, trovare spazio, nell’interpretazione odierna, l’impiego – e neppure una vaga o implicita costruzione 
dogmatica – anche a fini meramente esplicativi, dei concetti astratti quali ‘capacità giuridica’ o ‘soggetto di 
diritto’. Em relação à terminologia, S.J.A. CHINELATO, Estatuto Jurídico do Nascituro: A Evolução do 
Direito Brasileiro, in Pessoa Humana e Direito. Coimbra: Almedina, 2009, pp.412-426, esclarece que os 
termos que indicam a fase de desenvolvimento do concebido (quer in vitro, quer in vivo), “zigoto”, “mórula”, 
“blástula”, “pré-embrião”, “embrião”, “embrião pré-implantatório”, “feto” devem ser englobados no termo 
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Diversos são os termos (alguns poderíamos até denominar “técnicos”) utilizados 

para designar o nascituro: qui in utero est, qui in ventre est, qui conceptus est, partus, 

uterus, venter, animans, animax, animal, fetus, filius, postumus, portio mulieris, portio 

viscerum, qui nasci sperantur, qui nondum nati sint, persona adhuc in ventre constituta e 

persona ante testamento concepta.3 

Para a proteção dos direitos do nascituro, o Direito Romano apresenta importantes 

argumentos técnico-jurídicos, tanto nas fontes quanto na etimologia dos termos relativos ao 

tema. A expressão qui in utero est é a mais utilizada exatamente por apresentar um caráter 

polissêmico, e em muitos casos, num mesmo fragmento, surge como uma alternativa que 

substitui outros termos técnicos que indicam o nascituro: partus (Paul. l.s. de port. q. lib. 

dam. conc. D.1,5,7); venter (Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,1); postumus (Ulp. 14 ad ed. 

D.5,2,6pr.); conceptus (Ulp. 46 ad ed. D.38,8,1,8); uterus (Ulp. 14 ad Sab. D.38,16,3,9).4 

                                                                                                                                                                                
jurídico “nascituro”. O ser humano possui uma única individualidade, tanto antes quanto depois do 
nascimento. Sua existência independe da sua fase de desenvolvimento. A mesma autora, S.J.A. CHINELATO, 
Adoção de Nascituro e a Quarta Era dos Direitos: Razões para se alterar o ‘caput’ do artigo 1.621 do Novo 
Código Civil, in Questões Controvertidas no Novo Código Civil, v.1, São Paulo, Método, 2003, p.365, indica 
que, nos casos em que houve a concepção por reprodução humana assistida, homóloga ou heteróloga, os 
embriões que não foram implantados (remanescentes ou excedentes, crioconservados para implantação 
futura), devem ser considerados como nascituros (pessoas) e denominados “embriões pré-implantatórios”. Há 
possibilidade de adoção não apenas dos nascituros, mas também dos embriões pré-implantatórios. Caso 
falecer um dos adotantes, a representação do nascituro adotado será exercida pelo sobrevivente. Se este for 
interdito, nomeia-se um curador. Vejam-se Pomp. 5 ad sab. D.30,24pr.; Inst. 2,1,37pr. Neste sentido, M.P. 
BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità, in Annali 2001 LUMSA. Torino: G. Giappichelli, 2002, p.55; 
M.P. BACCARI, Concetti ulpianei per il ‘diritto di famiglia’, Torino, G. Giappichelli, 2000, pp.75;83;90;92; 
E. BIANCHI, Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’ (Fondamenti arcaici e classici), 
Milano, Giuffrè, 2009, pp.7-9;16; C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’: studi sul concepito 
nell’esperienza giuridica romana, Pisa, Plus-Pisa University, 2009, pp.160-162; G. MELILLO, Personae e 
status in Roma antica, Napoli, Jovene, 2006, pp.9-10; S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro, São 
Paulo, Saraiva, 2000, p.229. 
3 Dentre estes termos, o mais utilizado nas fontes jurídicas para indicar o nascituro foi qui in utero est. Nas 
palavras de E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.16;276;333-334;335, nota 177;336, oltre al 
termine tecnico ‘qui in utero est’ – che, già di per sè, non può che indicare una realtà ontológica – le fonti ci 
restituiscono l’impiego di parole e concetti che sono di uso generale, ‘partus’, ‘venter’, ‘conceptus’, ma che, 
in quanto usati dai giuristi, sono adeguati all’ambito e ai fini del diritto. De acordo com BIANCHI, as 
expressões qui in utero est, qui in utero fuit são as mais utilizadas pelos juristas romanos para indicar o 
póstumo, seus direitos sucessórios e o nascituro como potencial “sujeito de direito”. O termo fetus foi 
utilizado principalmente para indicar o parto dos animais. Quando utilizados num mesmo fragmento, os 
termos fetus e partus, costumam estar em contraposição, v.g., PS 2,17,7; Ulp. 11 ad ed. D.4,2,12pr.; Tryph. 8 
disp. D.15,1,57,2; Ulp. 25 ad Sab. D.33,8,8,8; Ulp. 52 ad ed. D.36,4,5,8; Paul. 54 ad ed. D.41,3,4,5. Estar in 
ventre constitui, especialmente na compilação justinianeia, estar in utero: Inst. 1,4pr.; Iust. C.3,28,30,1 (528); 
Iust. C.3,28,34pr. (531); Iust. C.6,29,3pr. (530). Veja-se, H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano 
– Conceito, Terminologia e Princípios, São Paulo, Editora Nacional, 2005, pp.13-15. Sobre a utilização pelos 
jurisconsultos romanos de expressões genéricas e concretas para indicar o nascituro, H.M.F. MADEIRA, op. 
cit., p.101, afirma que isso tem o escopo de “proteger o nascituro autonomamente, sem adentrar a discussão a 
respeito da sua independência biológica ou espiritual, ou do momento inicial de sua existência (conceptio)”. 
As expressões analíticas e concretas, portanto, não ocasionavam qualquer conflito entre Direito, Filosofia, 
Medicina e Religião. 
4 G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.17. 
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 De acordo com M.P. BACCARI
5, para a devida compreensão do instituto do curator 

ventris, é mister retomar os conceitos de qui in utero est e venter, vinculados nas fontes 

jurídicas romanas: per comprendere l’istituto del ‘curator ventris’ è necessario ricostruire 

il concetto di ‘qui in utero est’ e quello connesso di ‘venter’, prescindendo dai concetti 

moderni di ‘capacità giuridica’, ‘personalità giuridica’, ‘soggetto di diritto’. 

Na terminologia moderna, por sua vez, muitos romanistas e civilistas elaboraram 

um conceito de nascituro que considera a sua existência desde a concepção. 

 O termo nascituro não é romano. Nascituro indicava a pessoa que está por nascer, 

já concebida e com existência autônoma, dentro ou fora do ventre materno.6 

De acordo com H.M.F. MADEIRA
7, “Nascituro (...) é aquele que, concebido e 

existente no ventre materno, ainda não nasceu”.  

Destas distorções terminológicas surge a necessidade de estudos que façam uma 

análise crítica das fontes jurídicas romanas, visto que a Pandectística e a Escola Histórica 

do Direito criaram uma dicotomia, inexistente no Corpus Iuris, entre o nascituro e o 

nascido, tornando excepcional a sua paridade, ao identificar as noções de persona e sujeito 

de direito e ao contrapor a condição fisiólogica do nascituro à sua condição jurídica. 

Claramente, esta distorção surgiu na tentativa da aplicação, no Direito Romano, de 

classificações modernas oriundas de doutrinas jurídicas pós-Iluministas, com influência da 

Revolução Francesa na questão de uma “igualdade formal” entre os cidadãos. Portanto, 

aplicaram-se correntes filosóficas ao Direito Romano que não só foram desconhecidas 

como, ao longo do tempo, distorceram o pensamento e os conceitos jurídicos dos próprios 

                                                           
5 Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.263-264. De acordo com M. LUBRANO, 
‘Persona’ e ‘homo’ nell’opera di Gaio – Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Torino, G. 
Giappichelli, 2002, pp.193-194, la degenerazione dell’astrazione che il termine ‘persona’ porta con sé e 
l’identificazione, che ne deriva, fra le nozioni de ‘persona’ e di soggetto di diritto, conduce alla 
contrapposizione dei concetti di ‘persona’ – che come ‘concetto giuridico’ racchiude tanto gli uomini quanto 
gli enti non umani – e di feto. 
6 Na opinião de S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), pp.10-11, apesar da técnica 
de fertilização in vitro influenciar o conceito de nascituro, por meio principalmente das novas técnicas e 
descobertas da Medicina e da Biologia, na fecundação in vitro não se pode falar que o concebido é nascituro, 
pois este conceito só poderá ser utilizado quando houver gravidez, seja ela resultado da fecundação in anima 
nobile (obtida naturalmente ou por inseminação artificial), seja da fecundação in vitro. A gravidez começa 
com a nidação, quando o ovo se implanta no endométrio, revestimento interno do útero. Por isso, não se 
poderá considerar o embrião congelado, como nascituros, apesar do escopo de uma implantação futura no 
útero materno, por meio das técnicas de reprodução assistida. Sobre a terminologia nasciturus, afirma R.D. 
RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho, Buenos Aires, Dunken, 1998, p.30: Así, el ‘nasciturus’ no 
es ‘quien va a nacer’, sino ‘quien puede nacer’, quien es altamente posible que nazca, quien pose ela aptitud 
de nacer. Pero existe también la oportunidad de que no lo haga. Tiene nada menos, pero tampoco nada más, 
que la potencia de nacer.  
7 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.11. O autor, na p. 51 de sua tese, 
propõe o termo “nascituridade” para designar um instituto do direito próprio, ou seja, um conjunto de 
princípios, regras, conceito e terminologia que tratam da condição jurídica do nascituro. É um instituto que 
apresenta como característica uma verdadeira “tranversalidade”. 
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romanos. 

De forma equivocada e arbitrária, romanistas e civilistas se utilizam de concepções 

modernas na tentativa de interpretar o pensamento dos jurisconsultos romanos em relação 

ao tema da “personalidade jurídica”. O nascituro foi considerado pela Pandectística um 

homo fictus, pois sua condição não atendia aos três requisitos geralmente exigidos para a 

atribuição da personalidade pelos juristas modernos: a capacidade de vida autônoma; a 

existência do ser humano e a capacidade jurídica.8  

O termo venter nas fontes jurídicas tem uma aplicação terminológica ampla e pode 

indicar, além do ventre materno, o útero, a mulher grávida e o nascituro.9 

Pode ter o sentido fisiológico de ventre materno (órgão feminino ou abdômen – 

parte do corpo feminino que abriga o nascituro)10; para indicar o nascituro, existente e 

concebido no ventre materno11; para indicar a missio in possessionem do ventre12; o ventris 

                                                           
8 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.192-193. 
9 Após uma pesquisa criteriosa e aprofundada quanto à terminologia relativa ao nascituro, afirma H.M.F. 
MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.22, nota 40, “Segundo o estimado pela nossa 
seleção de textos, o termo venter foi utilizado 293 vezes, número que se confirma com a consulta ao 
programa B.I.A. – Bibliotheca Iuris Antiqui, banco de dados das principais fontes jurídicas latinas, 
organizados pelas universidades de Linz e Messina, 1ªversão, 1990”. Com o significado específico de 
nascituro, predominantemente é o venter in possessionem missus (44 vezes), ou é nomine ventre que a mulher 
é enviada (20). Curator Ventri foi utilizado 12 vezes, cura ventris 3 e curator ventris 4 vezes. Outros usos 
com o mesmo significado foram: venter exheredatus, institutus ou praeteritus (5 vezes); alere ventrem (3 
vezes); proximus ventris; mulier alta sub praextextu ventris; venter qui petit possessionem; liber ventre; ubi 
sunt ceteri et venter; curator bonorum ventris. De acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 
supra), p.79, o termo venter na jurisprudência clássica era utilizado em matéria de sucessão, de cura ventris e 
de missio in possessionem. Restringe o significado do termo, de forma equivocada, A. LEFEBVRE-TEILLARD, 
‘Infans conceptus’. Existence physique et existence juridique, in RHDFE 72 (1994), p.500, nota 3, ao afirmar 
que venter é utilizado especificamente pelos juristas romanos para designar o filho póstumo em gestação. 
10 Triph. 10 disp. D.1,5,15; Alfen. 2 dig. D.8,5,17pr.; Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,10; D.25,4,1,15; Iul. 24 dig. 
D.25,4,2,1; Scaev. 20 dig. D.25,4,4; Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,2; Pap. 6 resp. D.29,5,4; Pap. 19 quaest. 
D.29,7,11; Ulp.14 ad Sab. D.38,16,3,10; Triph. 4 disp. D.49,15,12,8; Inst. 3,6,10; PS 2,24,5;7;8; C.6,21,10pr; 
CTh. 4,67.  
11 Na opinião de H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.24-25, tanto venter 
quanto uterus adquiriram, por tropo metonímico, o significado de ser autônomo, o nascituro como um ser 
concreto e titular de direitos. Conclui o autor: “Observe-se que em nenhum desses inúmeros casos em que se 
aponta o ventre como titular de um direito (e.g., quando se lhe concede a bonorum possessio) se emprega 
algum termo restritivo (como venter matris ou venter mulieris). Está ele sempre sozinho, a significar 
exclusivamente o nascituro. Uma só importante exceção, mas que o torna ainda mais autônomo: venter liber 
(o filho ventre)”. Conclui o autor na p.24, que o termo venter é mais utilizado pelos jurisconsultos que o 
termo uterus, principalmente para atribuir capacidade ao nascituro (dele ter a testamenti factio passiva; ser 
titular na imissão de posse; ser destinatário da curatela). Com o mesmo entendimento, C. TERRENI, ‘Me 
puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.50, nota 71;82, nota 4, ao defender que venter é provido de 
um valor metonímico quando indica o nascituro, aquele que está no ventre. Para a autora, a utilização da 
expressão in utero pode ser encontrada como sinônimo de in ventre principalmente em algumas constituições 
do período justinianeu. De acordo com M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1  
supra), p.162, nota 20; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.114, nella giurisprudenza classica il 
termine ‘venter’ è utilizzato esclusivamente in materia ereditaria, in tema di ‘cura ventris’, di ‘exheredatio’ e 
di ‘missio in possessionem’. Na opinião de G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.82, quod in 
utero est indica a indeterminação (quantidade e sexo) dos nascituros. Provavelmente, venter e uterus 
apresentavam a mesma função conceitual do gênero neutro. Vejam-se, em relação a venter com o significado 
de nascituro, Paul. 14 ad Plaut. D.25,4,3; Ulp. 34 ad ed. D.25,6,1,7;8; Ulp. 3 ad Sab. D.28,3,3,5; Papin. 6 
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nomine, com a menção da cura ventris13; com a indicação do alcance do benefício (da 

missio in possessionem) pela mulher na expectativa do nascimento do filho (spes 

nascendi).14 

Não pode, em suma, indicar uma ficção jurídica em relação à existência e 

autonomia do nascituro, como sustentam os autores modernos. 

O termo venter identifica-se e equipara-se com a expressão quod in utero est no 

fragmento de Ulpiano, D.28,3,3,5, ao tratar da exheredatio nominatim.15 

 

Ulp. 3 ad Sab. D.28,3,3,5: Nominatim autem exheredatus postumus videtur, sive ita 

dixerit: “quicumque mihi nasceretur”, sive ita, “ex Seia”, sive ita: “venter exheres 

esto”. Sed et si dixerit: “postumus exheres esto”, natus vel post mortem vel vivo 

testatore non rumpet.  

“Nominalmente, porém, parece deserdado o póstumo se disser assim ‘quem quer 

que nasça a mim’, ou assim, ‘de Seia’, ou assim: ‘o ventre esteja deserdado’. Mas 

também se disser: ‘o póstumo esteja deserdado’, não rompe o testamento o nascido 

depois da morte ou o nascido estando vivo o testador”.16 

                                                                                                                                                                                
resp. D.29,1,36,2; Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,1; D.29,2,30,2; Papin. 16 quaest. D.29,2,84; Marcian. 3 reg. 
D.30,121; Ulp. 44 ad Sab. D.34,2,27,5; Pap. 19 quaest. D.35,2,9,1; Ulp. 48 ad ed. D.37,1,12pr.; Ulp. 41 ad. 
ed. D.37,9,1,2; 6; 7; 9; 15; D.37,9,7pr.; Ulp. 47 ad ed. D.38,8,1,8; C.6,25,1 (510); PS 4,9,6.  
12 Paul. 5 ad Sab. D.19,1,2,1; Pomp. 1 ad Sab. D.28,5,23,3; Marcian. 3 reg. D.30,121; D.36,4,7; Ulp. 41 ad 
ed. D.37,9,1,pr.;2;3;5;6;9;11;12;13;27; D.37,10,5,3; Ulp. 47 ad ed. D.37,9,7,1;2; Ulp. 15 ad Sab. D.37,9,9; 
Paul. 7 quaest. D.37,9,10; Ulp. 5 disp. ad ed. D.38,15,2,4; D.40,4,13,3; Ulp. 59 ad ed. D. 42,4,7,10; Paul. 57 
ad ed. D.42,7,1,2; Ulp. 68 ad ed. D.43,4,3,2. 
13 Ulp. 14 ad ed. D.5,2,6pr.; Paul. 54 ad ed. D.41,2,3,23; Ulp. 12 ad ed. D.42,4,1; Pomp. 23 ad Q. Mucium 
D.42,4,12; Ulp. 72 ad ed. D.43,4,1,2; Herm. 1 epit. D.50,4,1,4. 
14 Gai. 4,177; Macer 1 de off. praes. D.1,21,4,1; Ulp. 5 ad ed. D.2,12,2; Ulp. 8 ad ed. D.3,2,15; 19; Ulp. 22 
ad ed. D.12,2,3,3; Ulp. 34 ad ed. D.25,6,1pr.; 1; Paul. 45 ad ed. D.29,3,9; Paul. 41 ad ed. D.37,6,12; Ulp. 41 
ad ed. D.37,9,1,14; Paul. 1 de adult. D.37,9,8; Ulp. 10 ad ed. D.37,15,7,4; Ulp. 44 ad Sab. D.39,6,12; Ulp. 68 
ad ed. D.43,4,3,3; Vanul. 5 interdict. D.44,3,15,4. 
15 De acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.83, neste fragmento relativo à 
exheredatio ocorre a equiparação entre os termos quicumque e venter. Veja-se M.P. BACCARI, Concetti 
ulpianei cit. (nota supra), p.115. 
16 De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 supra), p.34, “(...) quando o 
testador inscrevia no testamento a expressão postumus exheres esto, que tem o mesmo significado de venter 
exheres esto, o termo póstumo soía assumir, no momento da confecção do testamento, o significado de 
nascituro, de pessoa já concebida que se aguardava nascer”. Em relação à deserdação (exheredatio), de 
acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.176;185;188-189;204-205;215-216, no 
período clássico, ela só era necessária quando o descendente fosse masculino, com o escopo de concessão por 
meio do pretor, da bonorum possessio contra tabulas. No direito justinianeu a deserdação de qualquer 
herdeiro, independentemente do sexo, exigia a manifestação expressa de vontade (nominatim exheredare), 
exatamente para que a vontade do testador fosse solene e inequívoca. Todos os filhos póstumos devem ser 
deserdados nominatim (deserdados nominalmente) sob o risco de, na ausência desta formalidade, ocorrer a 
ruptura do testamento. Vejam-se Ulp. ad Sab. D.28,3,3pr.; Gai.2,127-128;131-133; Inst. 2,13,5; PS 3,4b,10; 
Iust. C.6,28,4,2-3 (531). Para os demais descendentes agnatícios (inter ceteros), permitia-se deserdá-los 
individualmente, deixando-lhes um legado. Vejam-se Gai.2,131; UE 22,22. Conclui BIANCHI sobre o 
princípio do ius civile de providenciar a exheredatio nomeadamente ao filho homem póstumo, p.204: (...) il 
principio che impone la necessaria istituzione/diseredazione dei ‘sui’ deriverebbe da quello che, avrebbe 
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O termo spes, sob o seu aspecto técnico-jurídico, é mencionado nas fontes jurídicas 

em relação ao nascituro, à família ou à civitas (e/ou res publica): spes nascendi, spes 

reverendi, spes est id quod nascitur, heres speratur, nasci speratur, spes libertatis, spes 

filiorum.17 

Seu significado é discutido pelos romanistas modernos, que se dividem em duas 

correntes: a) que o termo spes indica a esperança para o nascituro de uma possível vida e 

existência; b) que o termo spes já considere o nascituro como ente distinto da mãe, com 

esperança de nascer de um ser já existente.18 

Apesar de mencionada em algumas obras de romanistas modernos, a expressão spes 

hominis (a esperança do nascituro se tornar homem), não aparece em nenhuma fonte 

jurídica romana.19  

Em relação ao nascituro, o legislador transformou o termo spes em res iuris, a 

expectativa do nascimento (expectativa de um evento futuro e incerto, o nascimento – spes 

nascendi; ou faz referência ao próprio nascituro – spes hominis). A referência à spes 

nascendi indica o reconhecimento de um direito à vida para o nascituro.20 

                                                                                                                                                                                
imposto gia in precedenza, a pena di rottura del testamento, di istituire o di diseredare il figlio che fosse 
eventualmente nato postumo; pp.215-216: È di tutta la evidenza che, per la diseredazione di un figlio che 
verrà a nascere postumo, la forma ‘nominatim’ appare sicuramente la più adatta, almeno per quel 
‘paterfamilias’-testatore che ha contezza che una nascita è possibile dopo la sua morte. 
17 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.252, nota 36. Deve-se 
salientar que a expressão spes vitae não foi utilizada pelos jurisconsultos romanos. Veja-se C. TERRENI, ‘Me 
puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.35-36. 
18 M.V. SANNA, Spes nascendi – Spes patris, in Annali del Seminario giuridico dell’Università degli studi di 
Palermo (AUPA), vol.55, Torino, G. Giappichelli, 2012, p.522. Para C. TERRENI, ‘Me puero venter erat 
solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.36;38;40, nota 42, tanto o substantivo spes quanto o verbo sperare são 
utilizados nas fontes para indicar uma perspectiva futura para o nascituro, como, v.g., em D.37,9,1pr., a 
expressão spes nascendi é a própria ratio justificadora da proteção concedida aos nondum nati. Para a 
proteção dos direitos sucessórios, a Jurisprudência romana compara a situação do filho qui nasci speratur 
com a do filho no cativeiro de guerra. No caso do nascituro, a spes se refere à “esperança de vida”; no caso 
do prisioneiro de guerra, à “esperança do retorno” ao território do Império Romano (ius postliminii). Vejam-
se Ulp. 13 ad Sab. D.38,16,2pr. e Mod. 3 pand. D.38,7,5,1: Quamdiu spes est suum heredem aliquem 
defuncto existere, tamdiu consanguineis locus non est: puta si defuncti uxor praegnas sit aut defuncti filius 
apud hostes sit. “Enquanto há esperança de existir algum herdeiro suus ao defunto, não há lugar aos 
consanguíneos: por exemplo, se a esposa do defunto estiver grávida ou se o filho do defunto esteja com os 
inimigos”. No mesmo sentido, UE 26,3: Quamdiu suus heres speratur heres fieri posse, tamdiu locus agnatis 
non est: velut si uxor defuncti praegnans sit aut filius apud hostes sit. “Enquanto se espera que o herdeiro seu 
possa tornar-se herdeiro, não se chamam os agnatos: como no caso de a mulher do falecido estar grávida ou 
de o filho estar nas mãos dos inimigos”. Ou seja, neste caso, aguarda-se o nascimento ou o retorno do filho 
apud hostes, para a aquisição ou retomada da condição de suus heres.  
19 P. FERRETTI, In rerum natura esse in rebus humanus nondum esse – L’identità del concepito nel pensiero 
giurisprudenziale classico, Milano, Giuffrè, 2008, pp.13-14, nota 4. Na opinião de FERRETTI, spes indica 
uma existência atual do nascituro. Neste sentido, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 
supra), pp.31;71. Embora muitas vezes de forma implícita, por exemplo, em Iust. C.7,4,14pr. (530), a ideia 
de spes estava no trecho que salienta a potencialidade do nascituro tornar-se homo. 
20 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.252. Sobre a proteção ao 
direito à vida no sistema jurídico romano, afirma H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código 
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A spes nascendi é a razão de todas as vantagens e direitos atribuídos ao nascituro e 

determina a sua condição jurídica. Com esta spes foi possível considerá-lo existente, o que 

possibilitou a criação de inúmeros institutos na defesa da spes nascendi.21 

Em relação ao termo postumus, remete àquele que já estava concebido e nasceu, 

após a morte do ascendente, ou seja, daquele que se discutem os direitos sucessórios 

(condição hereditária adquirida no momento da confecção do testamento ou da morte do 

testador).22 

O Direito Romano já considerava o póstumo um suus heres do paterfamilias desde 

o período arcaico, disciplina já prevista pelos mores e posteriormente disposta nas XII 

                                                                                                                                                                                
Penal: Considerações Políticas e Conceituais à Luz do Sistema de Direito Romano Atual, in Vida: O Início 
de tudo – Reflexões sobre o Aborto (org. João COSTA), Brasília, Senado Federal, 2013, pp.22-23, “No 
sistema jurídico romano, o direito à vida se construiu autonomamente, não como questão biológica, nem 
científica, nem filosófica. Onde há pessoa de existência real, por maior que seja a dependência afetiva, física 
ou nutricional que ela tenha de sua mãe, de remédios ou de uma incubadora, cabe ao jurista defender-lhe os 
direitos fundamentais, especialmente o direito à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana”. 
21 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.32; M.P. BACCARI, Dal curator ventris 
al tutor de los embriones, in Chi difendi i principi non negoziabili? La voce dei giuristi, Modena, Mucchi, 
2011, p.28.  
22 De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.33-37;48-49, a 
etimologia do termo “póstumo” significa “o que veio por último”. De acordo com V. SCIALOJA, Diritto 
ereditario romano – Concetti fondamentali, Roma, Anonima Romana, 1934, p.152, nota 1, postumus vem de 
post, ou seja, é aquele que “vem depois”; o prefixo - um é apenas a terminação latina junto ao radical post. 
Em relação à etimologia do termo postumus, G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.91;92, 
nota 2, que existem duas correntes: uma que considera sua origem de post e humatus (de humus, terra, chão), 
ou seja, aquele que nasceu após o sepultamento do paterfamilias, de maneira que escrevem o termo 
posthumus. Outros consideram que a palavra deriva de postremus, que significa o último filho de um 
paterfamilias, nascido nos seus últimos anos de vida. Veja-se também UE 22,4. Segue a opinião de 
FONTANA, M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), p.169, de acordo com a qual, o termo é 
originário da ligação entre post e humatus, ou seja, aquele nasceu após a morte e o sepultamento do 
paterfamilias. Com a mesma opinião R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 
supra), p.49, nota 69, postumus é originado de post-humus, que significa posterior à terra, ou seja, ao enterro 
de seu pai. Neste sentido, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.230; E. BIANCHI, 
Per un’indagine cit. (nota 3 supra), p.225. Veja-se Gell. Noct. Att. 2,16,5. Em relação à expressão postumi 
liberi, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp122-129, afirma que ela coincide e que é mais 
antiga que a expressão postumi sui. Os postumi sui são considerados herdeiros necessários (heredes sui et 
necessarii), ou seja, todos os filhos e descendentes que se encontram sob a patria potestas do de cuius no 
momento da sua morte. Nas palavras de P. VOCI, Istituzioni di diritto romano, 6ªed., Milano, Giuffrè, 2004, 
p.619, ‘postumi sui’ sono non solo quelli che nascono dopo la morte del testatore, ma anche quelli che 
nascono dopo la perfezione del testamento. L’estensione era necessaria. Senza di essa, si al testatore fosse 
nato un figlio dopo la perfezione del testamento, si sarebbe trovato, alla sua morte, che il figlio non era stato 
né istituito né diseredato: il testamento cadeva. Per evitare questo, e per non costringere il testatore a rifarei 
il testamento, si ammise che egli potesse istituire o diseredare i nascituri. Veja-se Inst. 1,14,5: Si qui filiabus 
suis vel filiis tutores dederit, etiam postumae vel postumo videtur dedisse, quia filii vel filiae appellatione et 
postumus et postuma continentur. Quid, si nepotes sint, an appellatione filiorum et ipsis tutoris dati sunt? 
Dicendum est, ut ipsis quoque dati videantur, si modo liberos dixit. Ceterum si filios, non continebuntur: 
aliter enim filii, aliter nepotes appellantur. Plane si postumis dederit, tam filii postumi quam ceteri liberi 
continebuntur. “Quem nomear tutores a suas filhas ou filhos, se considera como os tendo nomeado também à 
póstuma ou póstumo; porque a denominação de filho ou filha abrange também o póstumo ou a póstuma. E se 
forem netos, também lhes são nomeados tutores com a expressão filhos? Devemos responder que também 
para eles lhes foram nomeados se disser descendentes [liberi]; mas se se disse filhos [filii], essa expressão 
não inclui os netos pois, uns se chamam filhos e outros, diferentemente, netos. Certo, se nomear tutor aos 
póstumos, ficam abrangidos tanto os filhos póstumos como os demais descendentes”. 
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Tábuas. Seu surgimento, portanto, é anterior à interpretatio dos pontífices.  

O instituto jurídico evoluiu com a exigência de sua aplicação prática principalmente 

após as Guerras Púnicas, com o aumento do número de filhos póstumos, órfãos dos pais 

que perdiam a vida nas guerras. Já nesta época, no âmbito familiar, considerava-se a 

paridade entre o filho póstumo (nascituro) e o nascido. 

O termo “póstumo” tornou-se genérico com o decorrer do tempo, aplicando-se, nos 

períodos clássico e pós-clássico, não apenas aos nascituros já concebidos, existentes no 

útero, mas a qualquer filho que nascesse após o falecimento do paterfamilias, independente 

se estava ou não concebido, ou seja, fazia também referência àqueles que os modernos 

denominaram “prole eventual”.23 

Esta ampliação terminológica pode ser constatada nas fontes jurídicas e literárias, 

que qualificam o póstumo nascituro com os mesmos termos que qualificam os já nascidos: 

filius, filia, liber, suus, heres ou exheres. 

Em matéria hereditária, tudo aquilo relativo aos institutos jurídicos da heredes 

institutio, da exheredatio, da substitutio impuberum e da datio tutoris testamento dos filhos 

já nascidos, é aplicado também aos postumi, já concebidos.24 

No direito justinianeu, era suficiente estar concebido no momento da morte do 

paterfamilias.  

 

Coll. 16,2,4: Postumi quoque, [qui], si vivo parente nati essent, in potestate eius 

futuri forent, sui heredex sunt. 

 “Também os filhos póstumos que, se tivessem nascido de pai vivo, estivessem sob 

sua potestas, são herdeiros sui [necessários]; 

 

UE 22,15: Postumi quoque liberi, id est, qui in utero sunt, si tales sunt, ut nati in 

                                                           
23 R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.49. 
24 M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), p.178. Vejam-se Gai. 
1,147;2,130-131. Segundo Gaio, as XII Tábuas permitiam que o paterfamilias nomeasse um tutor por 
testamento, tanto aos filhos já nascidos quanto aos filhos póstumos. Fez interessante estudo sobre a 
substituição vulgar na Causa Curiana, de 92 a.C., C.H. CUESTAS GOMES, La Causa Curiana: Nueva 
interpretación para la identificación hombre-persona en el Derecho Romano, II Seminario Ítalo-Panameño 
de Derecho Romano, Panamá, 27-28 mayo de 1998, pp.5;9-10. Este processo é estudado pelos romanistas 
para indicar o momento em que a rigidez e a solenidade dos negócios jurídicos começa a ceder diante da 
vontade efetiva das partes. Quando o Tribunal dos Centumviros decidiu a outorga da herança a Manlio Cúrio, 
estabeleceu a possibilidade de substituição testamentária vulgar do nascituro e reconheceu que este tem uma 
vida autônoma em relação à sua mãe, deve ser considerado, utilizando uma nomenclatura moderna e deve ser 
considerado um “sujeito de direito”, uma pessoa que pode ser substituída por outra pessoa. A identificação 
entre nascituro e nascido na substituição pupilar teria se originado nos mores maiorum e compilado já na Lei 
das XII Tábuas. Vejam-se Cic. De Orat. 2,32,141; De Inv. 2,21,62-63; 2,42,122; Top. 10,44. 
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potestate nostra futuri sint, suorum heredum numero sunt. 

 “São herdeiros seus os filhos póstumos, isto é, os no ventre materno, os quais, 

nascendo, viriam a cair sob nosso poder”; 

 

Ulp. 3 ad Sab. D.28,3,3,1: Postumos autem dicimus eos dumtaxat, qui post mortem 

parentis nascuntur. 

 “Por póstumos dizemos somente aqueles que nascem depois da morte do pai”. 

 

De acordo com M. LUBRANO, o caráter técnico do termo postumus indicava o filho 

concebido que ainda estava no útero da mãe no momento da morte do testador. Também 

significava o filho que nasceu após a morte do pai ou da confecção do testamento, 

tornando-se sui heredes. Na verdade, o que importava era a concepção já ter ocorrido antes 

da morte do de cuius, independentemente da confecção ou não do testamento.25 

 

1.1. A QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DO NASCITURO 

A análise das expressões in rerum natura esse (estar na natureza das coisas) e in 

rebus humanis esset (se estivesse nas coisas humanas) é essencial, neste início de estudo, 

para determinar quais os limites e características principais da condição jurídica do 

nascituro, sua autonomia e sua existência.  

A corrente majoritária dos romanistas e civilistas defende a Teoria da Ficção de 

SAVIGNY,26 que busca separar de maneira equivocada, a “realidade natural” (aspecto 

                                                           
25 ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.167-168;171-174. Gaio utiliza o termo postumus sempre ao 
tratar de matéria sucessória (Gai. 1,147;2,130;131;133;183;240;241;242;287;3,4). 
26 Veja-se, em relação à Teoria da Ficção, F.K.V. SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts. Berlin: 
1840, trad. it. de Vittorio Scialoja, Sistema de diritto romano attuale. v.2. Torino: Unione Tipografico, 1888, 
pp.381-410 (Appendice III – Vitalità del nato come condizione della sua capacità giuridica). G. GANDOLFI, 
Nascituro (storia), ED 27 (1977), p.536, considera que a teoria da ficção teria sido influenciada pela obra de 
Baldo de Ubaldis In primam Digesti veteris partem Comentaria ao comentar a palavra custoditur de D.1,5,7 
(ibi custoditur, quia natus fingitur). O estudo da expressão in rerum natura foi considerado sem importância 
em relação ao nascituro por S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, vol.1, Firenze, G. Barbèra, 1906, p.135, 
nota 3: Il pensiero che il nascituro è ‘in rerum natura’ val poco per non dir nulla. De acordo com F. 
ZUCCOTTI, In rerum natura et in rebus humanis esse aut non esse?, in RDR 8 (2008), pp.4-5, foram 
exatamente os Glosadores e os Comentadores que generalizaram a teoria segundo a qual a paridade entre 
nascituro e nascido constituiria uma espécie de fictio. G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 4 supra), p.33, 
afirma que SAVIGNY restringe os direitos do nascituro em Roma ao utilizar o conceito de “capacidade 
jurídica”. Esses direitos só existiriam ocasionalmente, ou por meio de uma ficção ou pela ocorrência do 
nascimento (condição). C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.169-172;183-184, 
ao analisar a teoria de SAVIGNY, afirma que a fictio neste caso assumia uma função de “artifício lógico”, 
“artifício normativo”, sistematizado, para tornar possível a reserva ou atribuição de direitos apenas no 
momento do nascimento com vida (início da capacidade jurídica natural, com a coincidência dos termos 



 15

fisiológico) da “realidade jurídica”. Esta tese nega a existência do nascituro.  

O nascituro não seria um “homem”, mas apenas “parte” do corpo materno (mulieris 

portio), adquire a denominada “capacidade jurídica” apenas com o nascimento com vida.27 

SAVIGNY negou a existência do nascituro no ventre materno, limitando a 

equiparação do nascituro ao nascido apenas em algumas circunstâncias, com o objetivo de 

proteger algumas “expectativas de direitos patrimoniais” do nascituro. Esta equiparação 

seria a exceção, aplicável apenas a algumas raras relações jurídicas. A jurisprudência 

romana teria reconhecido os direitos do nascituro apenas por meio do uso da ficção (o 

direito considera verdadeiro um fato inverídico, ou seja, a ficção de considerar o nascituro 

como já nascido). Esta ficção consistiria em considerar existente o nascituro, como se já 

tivesse nascido. Claramente esta Teoria não se encontra nas fontes jurídicas romanas, nem 

está presente em qualquer corrente de pensamento jurisprudencial.28 

Pode-se afirmar que os Glosadores, Pós-Glosadores e Comentadores influenciaram 

diretamente a Teoria da Ficção de SAVIGNY, principalmente em relação à interpretação de 

                                                                                                                                                                                
Persönlichkeit e Rechtsfähigkeit). SAVIGNY considerava o nascituro inexistente e a “teoria da fictio” negava a 
atribuição de direitos ao concebido. Para DERNBURG, os Romanos “fingiam” que o nascituro já fosse homem, 
nos casos em que ele se tornasse “sujeito de direito” e não beneficia nenhuma outra pessoa, pois o nascituro 
não tinha “capacidade jurídica”. WINDSCHEID defendeu a existência de “direitos sem sujeito” no caso do 
nascituro, sua inexistência como homem e a falta de capacidade jurídica. Só lhe são atribuídos direitos 
quando ele nasce com vida e somente neste momento, desde que tenha figura humana e esteja vivo, se torna 
homem. Sua tese previa o retroagir à concepção os direitos adquiridos com o nascimento (teoria condicional). 
Não há nas fontes o conceito de pendência de direitos, determinados por condição suspensiva ao nascimento. 
Veja-se B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, trad. it. C. FADDA e P.E. BENSA, vol.1 – parte 
prima, Torino, Unione Tipográfica, 1902, pp.212-213; 215-216. Conclui sobre a Teoria da Ficção, S.J.A. 
CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.34, “(...) se o Direito Romano atribuiu direitos ao 
nascituro, e, entre eles, alguns não dependiam – como não dependem – do nascimento com vida, não é 
aceitável a teoria que sustenta que no Direito Romano o nascituro não era sujeito de direitos, não tinha 
personalidade. Tembém não é aceitável a teoria que, embora reconheça a personalidade, afirma que ela era 
condicional, isto é, condicionada ao nascimento com vida. Como vimos, alguns direitos dele não dependiam, 
como o direito à curatela – que visava não só providências acauteladoras para resguardar os bens a serem 
herdados, como a proporcionar, com os bens da herança, alimentos e tudo o mais fosse necessário para o 
sustento e desenvolvimento do fruto da concepção – e o direito à vida, também penalmente protegido”. 
Vejam-se também, M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.82, nota 23; M. LUBRANO, 
‘Persona’ e ‘homo’cit. (nota 5 supra), p.179, nota 161; R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y 
Derecho cit. (nota 6 supra), pp.54-55. 
27 E. NARDI, Aborto e omicidio nella civiltà classica, in ANRW II.13 (1980), pp.376-377, afirma que todos os 
juristas e todos os imperadores, adotam a concepção estóica de que o nascituro não está in rebus humanis e 
só seria protegido pelo direito se nascesse e nascesse vivo. Reservam-se todos os direitos ao momento do 
nascimento. Se não nascer vivo (aborto), a esperança (spes) do nascimento não se realiza e extinguem-se 
todos os direitos, porque a sua utilização é condicionada ao nascimento. Se a mulher abortasse contra a 
vontade do marido, só lhe restaria o divórcio e reter um sexto do dote para cada aborto, como se o filho 
tivesse nascido. 
28 Generaliza a aplicação da ficção em relação ao nascituro no direito romano, F. C. PONTES DE MIRANDA, 
Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família, São Paulo, RT, 2012, pp.466 e 
468, ao afirmar que “o direito romano teimou em colar aos fatos a ficção, porque tudo fez ligado ao 
nascimento; mas – biologiamente – o ser humano, na sua ontogênese obscura, lá está, e o jurista, com a fictio, 
parece exercer o papel destes pintores de mau gosto que pintam, imitando pedras, as grandes pedras dos 
edificios, ou, imitando madeiras, os portais de madeira” (…) “Para o direito romano, o nascituro apenas era 
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Bártolo, Baldo e Cujácio aos fragmentos relativos ao nascituro. Também Cujácio, da 

Escola Culta, utilizou a fictio como critério para instituir o nascituro entre os heres suus, 

restringindo sua aplicação aos direitos sucessórios. 

Também surgiram “princípios” considerados pela doutrina moderna de ampla 

aplicação em Roma e que na verdade foram desconhecidos da jurisprudência romana, 

como por exemplo, considerar um princípio de aplicação geral a expressão mulieres portio 

est vel viscerum. 

Outra grave distorção terminológica, influenciada pela teoria da ficção e da 

despersonalização daqueles que estão in utero, é a utilização dos termos “pessoa in fieri” 

ou “pessoa virtual” para designar o embrião pré-implantatório ou até mesmo o concebido 

até o décimo quarto dia.29 

As expressões in rebus humanis e in rerum natura indicavam a existência 

autônoma de um homem ou de uma coisa material, visível.30 

                                                                                                                                                                                
mulieris portio, ou víscera, e recorria-se à ficção para se lhe atribuírem certos direitos”. 
29 S.J.A. CHINELATO, Adoção de Nascituro cit. (nota 2 supra), p.367. Outra distorção encontra-se no termo 
“pré-embrião”, pois, conforme salienta o autor argentino R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y 
Derecho cit. (nota 6 supra), pp.78;80-82, ele é utilizado pelos defensores das técnicas de reprodução humana 
assistista, que defedem a utilização dos chamados embriões excedentários para pesquisas científicas e 
pretendem negar a personalidade do nascituro. Consideram muitas vezes o pré-embrião como uma simples 
“massa de células”: si el preembrión no es persona, entonces necesariamente es ‘una cosa’, y en 
consecuencia puede ser manipulada, congelada, transferida, investigada, destruída, usada como materia 
prima industrial, etc. Em relação aos embriões excedentários, o grande problema é a sua utilização sem o 
escopo da procrição, uma espécie de “coisificação” do nascituro. Nem todos eles são implantados em um 
ventre, quer seja ou não de sua mãe biológica. Por exemplo, a utilização destes embriões na indústria de 
cosméticos e farmacêuticos; no estudo e pesquisa de células tronco embrionárias que, por meio de 
determinados procedimentos, destrói (mata) o embrião. Na implantação dos embriões no corpo da mulher, a 
proporção entre aqueles que morrem é muito superior àqueles que nascem. É preciso uma legislação mais 
atualizada e completa quanto à fecundação assistida e o destino dos embriões crioconservados, com o escopo 
de proteger os direitos personalíssimos destes nascituros, pois a sua manipulação descontrolada, como, 
congelar, comercializar e fazer experiências que ocasionem a sua destruição, pode comprometer a própria 
vida humana. 
30 P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo: alcune considerazioni in tema di ‘qui in utero sunt’, in 
Annali dell’Università di Ferrara 13 (1999), p.101 defendia, em seus primeiros trabalhos, quanto ao status 
das pessoas, que in rerum natura esse e in rebus humanis esse indicaria o momento do nascimento, ou seja, 
os jurisconsultos do período clássico não teriam considerado a existência do nascituro na realidade material. 
De acordo com este estudo, o nascituro, enquanto está no ventre da mãe, não pode ser considerado in rerum 
natura, apesar de ser considerado como sujeito que já vive e existe com individualidade fisiológica própria. 
Generaliza e parece aplicar simplesmente os manuais da romanística moderna em relação ao tratamento do 
nascituro pela jurisprudência romana, O.M. PÉTER, Il parto cesareo nelle fonti letterarie e giuridiche in 
Roma antica, in Alla ricerca di um futuro possibile, n.2, Bologna, 1991, p.62, ao verificar a falta de um 
conceito de nascituro elaborado pelos jurisconsultos e de alguma fonte que apresentasse um discurso ético-
jurídico aprofundado sobre a existência da vida intrauterina: all’esistenza fisica del figlio concepito ma non 
ancora nato, i giurisperiti delle varie epoche  evitano quasi tendenzialmente di definire il concetto astratto 
del ‘nasciturus’, non entrano in discussioni filosofiche-etiche se il figlio nel grembo della madre sia da 
considerare  o meno ‘uomo’, ‘essere umano’ nell’ampio senso fiolosofico della parola; di conseguenza non 
parlano in nessuna forma generalizzante e astratta del ‘diritto alla nascita’ o ‘diritto alla vitta’ del 
nascituro. 
Na maior parte das fontes jurídicas, in rebus humanis esse se refere às pessoas: Paul. l. sing. de port. D.1,5,7; 
Ulp. 11 ad ed. D.4,2,14,5; Paul. 2 quaest. D.5,2,17pr.; Ulp. 19 ad ed. D.10,2,24pr.; Ulp. 17 ad ed. 
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Em relação ao início da vida, os juristas diferenciavam por meio destas duas 

expressões, o fato de existir (in rerum natura esse) e o fato do nascimento (in rebus 

humanis esse). 

 O surgimento da expressão in rerum natura ocorreu com os jurisconsultos da 

República e também pode ser constatada nas obras de historiadores, filósofos e retores 

(fontes literárias).31 

Já a expressão in rebus humanis é mais tardia, da Jurisprudência do final do 

Principado (século III d.C.).32 

A expressão in rerum natura tinha um fundamento de ordem natural que muitas 

vezes indicava o limite da atuação do Direito num determinado caso concreto, e sem 

recorrer, na maioria das vezes, à ficção jurídica. A expressão apresenta um valor deôntico-

prescritivo, em oposição ao empírico-descritivo, uma vez que tinha como escopo 

demonstrar um significado econômico-social comum dos fatos relativos aos 

comportamentos humanos. Este caráter natural tem a função de indicar a relação do direito 

com a realidade das coisas (social, econômica, humana).33 

A expressão in rerum natura tem várias acepções. Geralmente indica a existência 

de um ser humano, independentemente de seu status libertatis (ou seja, sem considerar a 

condição de livre ou escravo).34 Em outros fragmentos, a expressão não indicava a 

presença material de um elemento no âmbito da realidade jurídica, mas determinava a 

exigibilidade de um remédio processual para uma hipótese específica (como, por exemplo, 

                                                                                                                                                                                
D.13,1,8pr.; Ulp. 37 ad ed. D.13,3,3; Ulp. 10 ad Sab. D.28,3,6,1; Ulp. 4 ad Sab. D.28,6,10,1; Scaev. 18 dig. 
D.33,1,20,1; Ulp. 40 ad ed. D.37,5,10,2; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,7pr.; Ulp. 12 ad 
Sab. D.38,16,1,8; Ulp. 5 fideic. D.40,5,24,4; Pomp. 2 Enchir. D.46,3,107; Ulp. 15 ad Sab. D.50,16,164pr.; 
Paul. l.s. ad Sc. Tertul. D.50,16,231; Diocl. et Maxim. C.5,16,20 (294-305); Ant. C.5,28,2 (213); Diocl. et 
Maxim. C.6,49,4 (293-304); Diocl. et Maxim. C.6,55,3 (293-304); Diocl. et Maxim. C.8,38,3,1 (290); Diocl. 
et Maxim. C.8,51,3 (287). De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 
supra), p.70, a expressão in rebus humanis se encontra em vinte e oito fragmentos do Digesto e em oito 
fragmentos do Codex. A expressão in rerum natura, por sua vez, encontra-se em quarenta e três fragmentos. 
A título de exemplo, vejam-se, Iul. 69 dig. D.1,5,26; Afr. 8 quaest. D.3,5,49; D.5,3,21; Paul. 2 ad ed. D.7,7,1; 
Paul. 18 ad ed. D.12,2,30,1; Iul. 10 dig. D.12,6,32pr.; Pomp. 4 ad Quint. Muc. D.15,2,3; Paul. 5 ad Sab. 
D.18,1,15pr.; Ulp. 34 ad ed. D.23,3,14; Iav. 13 epist. D.24,1,50,1; Cels. 16 dig. D.28,5,59,6; Pomp. 5 ad Sab. 
D.30,24pr.; Pomp. 6 ad Sab.D.30,48,1; Gai. 2 de leg. ad ed. praet. D.30,69,5; Cels. 28 dig. D.38,16,6-7; 
Maec. 16 fideic. D.40,5,54; Paul. 9 ad Plaut. D.42,2,3; Inst. 2,20,7; Paul. 4 ad Sab. D.42,2,8; D.46,3,36; 
Diocl. et Maxim. C.5,18,6,3 (287-293); Iust. C.6,51,1,2 (534). 
31 P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.34, nota 14; 172, nota 48;188-189. De acordo com 
C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.89;123, a expressão in rerum natura esse 
indicava que o qui in utero est poderia constituir uma referência de situações jurídicas subjetivas (é um 
instituto jurídico).  
32 Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.228, a locução in rebus 
humanis foi criada pelos jurisconsultos para ressaltar uma qualitas do nascituro, vinculada ao termo homo, ou 
seja, a possibilidade do nascituro tornar-se homo foi reconhecida pelo ordenamento jurídico do final do 
Principado. 
33 Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.93-95; 125-126;141.  
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no caso de inadimplemento da obrigação).35 

Já a expressão in rebus humanis, sob o aspecto espaço-temporal, indicaria o 

ambiente onde se desenvolvem os atos sociais do homem durante a sua vida, do 

nascimento à morte, e estar in rebus humanis é estar na esfera da vontade e dos 

relacionamentos humanos; em relação às coisas, in rebus humanis indica as res in 

commercio, aquelas que são suscetíveis de comercialização; em relação ao nascituro, a 

expressão evoca a paridade com os nascidos em relação a prática de negócios jurídicos.36 

É importante verificar-se a mudança no tratamento do tema apresentado pelos 

romanistas a partir da primeira metade do século XX. Dentre as principais teses modernas 

que analisaram as fontes romanas e refletiram sobre a questão da existência autônoma do 

nascituro e seu status, destacam-se as de ALBERTARIO, MASCHI, ARNÒ, CATALANO e 

HÉLCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA.  

E. ALBERTARIO, ao escrever importante artigo sobre a existência do nascituro37, 

distinguiu e estudou a sua condição jurídica dividindo-a em dois grupos de fontes: no 

primeiro, de caráter fisiológico, o nascituro não era considerado como existente de maneira 

autônoma (o nascituro é considerado non in rerum natura, non in rebus humanis)38; no 

                                                                                                                                                                                
34 Idem, pp.127-128. Vejam-se Ulp. 23 ad ed. D.50,17,135; Cels. 12 dig. D.50,17,186. 
35 Sobre a expressão in rerum natura indicar a impossibilidade física da prestação, uma obrihação com um 
inexistente ou que não poderá existir em nunhum momento (por exemplo, o hippocentaurus de Inst. 3,19,1), 
veja-se artigo de F. CUENA BOY, La idea de ‘rerum natura’ como criterio básico de la impossibilidade física 
de la prestación, in RIDA 40 (1993), pp.227-262. CUENA BOY define a expressão in rerum natura, como 
“existência física” ou “physis”, nas pp.234-235; 238-239: “(...) la ‘rerum natura’ es la realidad objetiva, 
ineludible y necesaria de las cosas, el mundo corporal (físico) preexistente  a cualquier regulación jurídica y 
que a toda regulación jurídica se impone de modo necesario (...) la existencia física de personas y cosas se 
expresa habitualmente en las fuentes con la frase in rerum natura (o ‘in rebus humanis) esse, siendo éste, 
por certo, uno de los usos más claros y comunes del término ‘natura’ y también (...) el más importante desde 
el punto de vista aquí adoptado de la impossibilidade física de la prestacíon ”.  
36 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.78. 
37 Conceptus pro iam nato habetur, in Studi di diritto romano, vol.1, Milano, Giuffrè, 1933, pp.5-8. Afirma o 
autor, na p.7, nota 1, è noto che la dottrina stoica negava al feto la particolare considerazione como essere a 
sè, perchè riteneva che solo con la separazione della madre esso acquistasse l’anima divina (…) Il dirittto 
romano nell’afermare che il ‘conceptus pro iam nato habetur’ e nel fissare, come vedremo, l’acquisto dello 
‘status’ nel momento del concepimento, anzichè in quello della nascita, superò la nozione fisiologica del 
concepito, che non fu superata dalla dottrina stoica. De acordo com ALBERTARIO, os jurisconsultos 
subtendem a noção fisiológica, mas admitem a noção jurídica, ou seja, aquela em que o nascituro está in 
rebus humanis ou in rerum natura. Seguiu o pensamento de ALBERTARIO, G. G. ARCHI, Concepimento 
(diritto romano), in ED 8 (1961), pp.354-355, ao afirmar que apenas o conceptus ex iustis nuptiis foi 
admitido pelo ordenamento romano: i giureconsulti intendono dire che in certi determinati casi ai concepiti 
‘ex iustis nuptis’ vengono riservati alcuni diritti, che sono in sospeso finché non si verifichi l’evento della 
nascita e che vengono acquistati al momento di questa, sebbene con effetto retroativo. ARCHI opõe-se ao 
pensamento de ALBERTARIO, pois considerava o brocardo medieval conceptus pro iam nato habetur uma 
generalização absurda, uma ficção dogmática aplicada pelos pandectistas à experiência romana. Também 
contrário à tese de ALBERTARIO, G. GANDOLFI, Nascituro (storia) cit. (nota 26 supra), p.532, afirma que 
individuare un contrasto fra i testi (...) è effetto di un abbaglio. Para o autor, não existe uma oposição entre 
os fragmentos, mas um ponto comum: em todos eles, o parto nondum est in rebus humanis.  
38 Afirma E. ALBERTARIO, Conceptus pro iam nato habetur cit. (nota 37 supra) p.6, que sottintendono la 
nozione fisiologica, ma pongono la nozione giuridica affermando che, per quanto sotto l’aspetto fisiologico 
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segundo, de caráter jurídico, o nascituro era considerado “existente”, em paridade com os 

já nascidos (está in rerum natura ou in rebus humanis), mas apenas para determinadas 

finalidades de direito.39 

O nascituro, desde que concebido ex iustis nuptiis in rerum natura esse existimatur, 

teria a “capacidade jurírica” e a mesma importância jurídica do nascido. Este critério teria 

surgido entre o I e o II século d.C. Ao nascituro seria conferida, de acordo com o ius civile, 

a qualidade de suus heres no momento da concepção, com a capacidade de herdar na 

sucessão ab intestato.40 

ALBERTARIO atribui ao nascituro a expressão moderna “capacidade jurídica”, pois o 

caráter fisiológico é considerado de forma secundária pelas fontes jurídicas romanas. O 

critério do commodum, adotado como princípio, segundo o autor, apenas no período pós-

clássico foi relacionado ao conceito de favor para indicar a aquisição de status libertatis e 

civitatis pelo nascituro no momento da concepção (desde que concebido dentro de um 

matrimônio legítimo romano, iustae nuptiae).41 

A tese de ALBERTARIO excluiu a ficção como fundamento do princípio conceptus 

pro iam nato habetur. Em relação aos nascituros, os jurisconsultos romanos nunca 

aplicaram a ficção. Por outro lado, mostrou-se incoerente ao adotar uma diferenciação 

entre “concepção fisiológica” e “concepção jurídica”, com fragmentos de uma mesma obra 

de um determinado jurista enumerado nos dois grupos.  

                                                                                                                                                                                
il concepito non è ‘in rerum natura’ o ‘in rebus humanis’, nell’ordinamento giuridico ciò non ostante è 
considerato  come se esistesse, come se fosse ‘in rerum natura’ o ‘in rebus humanis’. Vejam-se, Gai. 2,203; 
Pomp. 5 ad Sab. D.30,24pr.; Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,8; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.; Ulp. 75 ad ed. 
D.44,2,7,3; Paul. 2 ad ed. D.7,7,1; Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,1; Pap. 19 quaest. D.35,2,9,1. O próprio 
ALBERTARIO admitia que a sua tese apresentava uma classificação moderna e própria do autor, desconhecida 
dos romanos. 
39 Gai. 1,147; Paul. l. sing. de port. D.1,5,7; Iul. 69 dig. D.1,5,26; Cels. 28 dig. D.38,16,7. Veja-se P. 
FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.20;36-37;187. FERRETTI segue, neste ponto, a tese de 
ALBERTARIO, pois defende que as expressões in rerum natura esse e in rebus humanis esse têm acepções 
diferentes. “(...) diversamente dall’opinione dominante, noi non crediamo che le espressioni ‘in rerum natura 
esse/non esse’ e ‘in rebus humanis esse/non esse’ siano state impiegate dalla giurisprudenza classica, a 
proposito del concepito, in maneira equivalente. Al contrario, pensiamo che le suddette espressioni abbiano 
due accezioni diverse.” Sobre a tese de ALBERTARIO, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 
72 supra), pp.160-161;208-210, elucida que somente os nascidos ex iusti nuptiis adquiriam o status familiae e 
a posição sucessória de suus heres desde a concepção. Na opinião de TERRENI, ALBERTARIO teria concluído 
que no período clássico o princípio conceptus pro iam nato habetur foi o indício de que o Direito Romano 
superou a doutrina estoica, vinculada meramente aos aspectos fisiológicos do nascituro. Desde a Lei das XII 
Tábuas, o ius civile derrogou a regra do ius gentium que conferia ao nascituro ex iustis nuptiis a condição 
paterna (Gai.1,64) e protegia seus direitos sucessórios. 
40 Contra a opinião de ALBERTARIO, M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto, in 
Il diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione, Torino, G. Giappichelli, 2003, p.269, conclui que 
muitas fontes jurídicas romanas clássicas já consideravam o nascituro existente tanto no caso em que era 
concebido ex iustis nuptiis quanto para o caso do vulgo conceptus. Os nascidos das escravas e dos animais 
também eram considerados existentes desde a concepção. 
41 E. ALBERTARIO, Conceptus pro iam nato habetur cit. (nota 37 supra) pp.9-10. 
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A tese de MASCHI, por sua vez, apresenta uma distinção que utiliza elementos e 

expressões da Pandectística e se fundamenta, do ponto de vista jurídico, entre o nascituro 

“objeto de direito” (o nascituro de uma escrava, que pode ser objeto de um negócio 

jurídico como “coisa futura”, no caso em que venha a nascer) e “sujeito de direito” (o 

nascituro como pessoa livre, considerado, por meio de uma ficção que o considera “sujeito 

de direito”, in rerum natura). 

Para MASCHI, as expressões in rerum natura e in rebus humanis eram equivalentes. 

O autor utiliza, na exegese dos textos, uma terminologia desconhecida dos romanos 

para explicar a autonomia e a existência do nascituro. Os juristas relacionaram a identidade 

do nascituro à particularidade do caso concreto por eles analisado: se o nascituro é “objeto 

de direito”, não possuía uma individualidade autônoma; se “sujeito de direito”, o nascituro 

será considerado “existente” e um indivíduo autônomo em relação à mãe.  

Ao analisar Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr., MASCHI afirma que o nascituro é 

considerado spes nascendi, e deste fator decorre a justificativa para a nomeação de um 

curator ventris pelo pretor.42 

C. ARNÒ
43

 defendia que a consideração da existência (in rerum natura) do nascituro 

em Roma foi diferenciada de acordo com as interpretações, obras e pareceres de duas 

correntes jurisprudenciais, antitéticas entre si, pois apresentavam soluções opostas para um 

mesmo caso concreto: a corrente muciana (Quinto Múcio Cévola) e a corrente serviana 

(Sérvio Sulpício Rufo).44 

Para o autor, o parto é pars viscerum. Ao analisar Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr. e Ulp. 

                                                           
42 C.A. MASCHI, Il concepito e il procurato aborto nell’esperienza antica, in Jus 22 (1975), pp.388, nota 9 e 
389. Nas palavras de MASCHI, alguns direitos do nascituro estão subordinados ao nascimento com vida. O 
nascituro é entendido (intelleguntur) como já nascido, apenas em função da proteção de alguns direitos que 
ele adquirirá definitivamente com o nascimento. Giuliano (D.1,5,26 Iul. 69 dig.) può affermare che ‘qui in 
utero sunt...intelleguntur in rerum natura esse’, ma ‘iure civili’, cioè (è il solito concetto, ma precisato 
nell’ordine di idee che abbiamo esposto) che l’ordinamento giuridico considera il concepito come se 
esistesse quale soggetto avente la capacità giuridica, a scopi determinati, anche se essa si acquista con la 
nascita. Per quanto qui interessa, è da rilevare che l’asserzione di quei testi, che dichiarano il concepito ‘in 
rerum natura non esse’, non significa affatto che il prodotto del concepimento sia considerato una entità 
irrelevante e ciò proprio perchè, come si è visto, pur non avendo capacità giuridica (come significa quella 
frase) si finge che l’abbia salvaguardandosi quei diritti che acquisterà con la nascita.  
43 Partus nondum editus, in Atti del IV Convegno di studi romani, vol.4, Roma, 1938, p.84. ARNÒ defende a 
inexistência do nascituro tanto in rebus humanis quanto in rerum natura e atribui as suas fontes jurídicas à 
corrente muciana, que ele considera a tradicional e predominante em Roma. Afirma na p.84: Il diritto 
romano, fino ‘ab antiquo’, non ebbe considerazione del feto nel seno materno prima della nascita, chè esse 
non è che un embrione facente parte delle viscere materne, epperò non è uomo, non è ‘in rerum natura’, non 
è ‘in rebus humanis’. Il feto, sino a che non è totalmente separato dall’alvo materno, è ‘portio mulieris’. 
44 Dentre as principais questões divergentes entre mucianos e servianos, exemplifica C. ARNÒ, Partus 
nondum editus cit. (nota 43 supra), p.90: a) a capacidade de sucessão do nascituro; b) a possibilidade de 
nomeação de um tutor testamentário a um póstumo; c) a distinção entre os filhos legítimos e ilegítimos; d) o 
nascimento de um filho após o pai ter sido removido do Senado (D.1,9,7,1) e; e) a hipótese da mãe perder a 
liberdade e a cidadania durante a sua gravidez (D.1,5,5,2). 
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10 ad Sab. D.28,3,6 pr., ARNÒ
45 afirma que os mucianos (Cévola, Ulpiano, Marcelo, 

Celso) consideram que o nascituro possui apenas uma spes nascendi que poderá ou não 

gerar consequências jurídicas. O que é protegido pelo direito é a “esperança de homem” 

(spes hominis) e os direitos serão adquiridos no momento do nascimento, por isso não 

podem ser negligenciados (propter spem non neglexit). 

Para a outra corrente jurisprudencial, a dos servianos (Sérvio, Terêncio Clemente, 

Paulo, Gaio, Papiniano), não consideravam o nascituro uma portio matris, mas que ele, em 

muitas partes do ius civile era considerado como “já nascido”, ou seja, que já estava in 

rerum nartura. Desta corrente, teria surgido, por meio dos Glosadores e dos 

Comentadores, o adágio medieval conceptus pro iam nato habetur ou conceptus 

intellegitur, existimatur in rerum natura, fundamentado no critério do commodum (da 

utilidade, do interesse para o nascituro, que só ele pode ter vantagens).46 

O autor considera que alguns juristas como Marciano (Marc. 1 inst. D.1,5,5,2) e 

Modestino (Mod. 2 excus. D.27,1,2,6) não pertenceram, quanto a este assunto, nem à 

corrente serviana, nem à corrente muciana.47 

P. CATALANO combate estas teses (principalmente a de ALBERTARIO) e defende que 

o verbo intellegere em D.1,5,26, de acordo com as palavras e a interpretação de TEIXEIRA 

DE FREITAS, tem o significado de “reconhecer a realidade”.48 

Nas palavras de P. CATALANO
49, a posição de herdeiro na família romana podia ser 

ocupada não apenas pelos filhos nascidos, mas também para os nascituros: Il concepimento 

                                                           
45 Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.85. 
46 C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.86. Na p.89, ARNÒ afirma que não há nenhum 
indício da teoriado interesse, das vantagens do nascituro (ou seja, a doutrina do commodum), nos textos 
mucianos. Eles se encontravam apenas nos textos da corrente serviana: È tra i serviani – e questo può ben 
alto proclamarsi –, ed exclusivamente tra i serviani, che prese strada la dottrina del ‘commodum’. 
47 C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.89. 
48 Diritto e persone, Torino: G. Giappichelli, 1990, pp.203-204: È opportuno chiarire che il principio della 
parità non è conseguenza di una finzione, cioè di una costruzione imperativa, bensì della constatazione di 
una realtà da parte dell’interprete: in tal senso Giuliano (D.1,5,26) è inteso esattamente dal Teixeira de 
Freitas (nella nota all’art. 221 dell’Esboço, con precisa critica al Savigny). Si tratta, per usare le parole del 
Teixeira de Freitas, di ‘riconoscere la realtà’; e gli usi del verbo ‘intellegere’ (v. ad es. Terenzio Clemente 
D.50,16,147;151;153) ci fanno considerare non conforme alla giurisprudenza antica anche la 
contrapposizione, introdotta dall’Albertario, di ‘condizione fisiologica’ e ‘condizione giuridica’ del 
concepito. 
49 ‘La famiglia sorgente della storia’ secondo Giorgio La Pira, in Index 23 (1995), pp.25-26. De acordo com 
P. CATALANO, ao mencionar Giorgio LA PIRA, afirma que per motivi giuridico-religiosi ‘il concepimento 
determina il sorgere di un nuovo posto di ‘suus’ nella ‘familia’. No direito clássico, os filhos concebidos no 
momento da morte do paterfamilias, em relação à sucessão, já tem uma posição idêntica àquela dos filhos já 
nascidos. A concepção determina o surgimento de uma nova posição de suus na família, por meio de uma 
ampliação dos limites da relação de potestas, que inclui os filhos já concebidos. Ser filius permite ipso iure 
ser suus, há um vínculo de direito entre os dois termos. Estas conclusões devem ser lidas à luz do fragmento 
Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,11. Vejam-se, P. CATALANO, Diritto e persone cit. (nota 48 supra), p.202; M.P. 
BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit. (nota 2 supra), p.74; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2  
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determina il sorgere di un nuovo posto di suus nella famiglia.  

O princípio contido em D.1,5,26, em que os nascituros são considerados como já 

existentes, foi introduzido no sistema do ius civile e ganhou força no período pós-clássico, 

graças a um “critério unificador”, uma ratio comum elaborada pela Jurisprudência e que 

poderia ser aplicada a todos os outros casos que envolvem a concepção do nascituro.50 

P. CATALANO
51 indica como princípio de caráter geral do Direito Romano a 

paridade ontológica entre nascituro e nascido, em inúmeras fontes de produção 

(senatusconsultos, jurisprudência, Edito do pretor).  

O princípio da paridade não é uma ficção jurídica, mas uma constatação da 

realidade prática efetuada pelos juristas romanos, a sua generalização conceitual. A 

paridade é a regra, não a exceção.52 

                                                                                                                                                                                
supra), p.125; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.59;69-70, nota 56;76-77;87.  
50 Nas palavras de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.136: Iul. 69 dig. 
D.1,5,26 mostra, infatti, la tendenza ad inserirei l principio in questione in una propettiva per certi aspetti 
diversa, ossia desumendolo dalla disciplina civilistica per consentirgli di adempire, in rapporto ad un più 
ampio insieme di norme nelle quali venivano in gioco il concepimento e, in generale, l’individuo nella fase 
intrauterina dell’esistenza, ad un ruolo di criterio unificatore proiettato sull terreno della racionalità. 
51 Diritto e persone cit. (nota 48 supra), pp.203-204. Na p.204, CATALANO afirma que secondo il diritto 
romano, almeno in età giustinianea, il concetto della ‘esistenza’ del nascituro si esplica come affermazione 
di un principio generale di parità, per cui sono da considerarsi eccezionali, seguendo il criterio del 
‘commodum’, le ‘parti del diritto’ (o ‘cause’ o ‘questioni’) in cui non applichi detto principio. Veja-se P. 
CATALANO, Os Nascituros entre o Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.11: “Segundo o Direito Romano, ao 
menos em época justinianeia, o conceito da existência do nascituro está em conexão com o princípio de 
paridade ontológica, com base no qual se devem considerar excepcionais, seguindo também o critério do 
commodum, as “partes do direito” (ou “causas” ou “questões”) em relação às quais não se aplica dito 
princípio”. 
52 Em relação ao termo “paridade ontológica”, observa H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano 
cit. (nota 2 supra), p.69, nota 139, que “(...) entre o nascituro e o nascido, o termo paridade está como 
sinônimo de ‘igualdade’ e não como de analogia”. Vejam-se também, G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. 
(nota 2 supra), p.10; M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), p.179-181. Contrária ao que 
denomina “Teoria da Realidade do Nascituro”, nega a existência autônoma do nascituro, em todo o período 
clássico, F. LAMBERTI, Studi sui ‘postumi’ nell’esperienza giuridica romana. 2. Profili del regime classico, 
Milano, Giuffrè, 2001, pp.54-55; Idem, Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana. Visuali 
antiche e distorsioni moderne, in Serta Iuridica – Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a 
Francisco Grelle, t.1, Università di Salento, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2011, p.309. A autora 
considera que o nascituro in rebus humanis esse ou in rerum natura esse, constitui uma ficção jurídica, pois 
não iguala o iam natus ao nascituro (qui in utero est). Nesta perspectiva é o Direito que atribui uma razão 
jurídica a uma determinada realidade. Ao comentar o fragmento de Paulo (D.1,5,7), a autora defende uma 
descontextualização entre este enunciado e o de Juliano (D.1,5,26): (...) l’evento della nascita restava 
essenziale per l’effettivo acquisto della titolarità di situazioni soggettive: il ‘commodum’ del nascituro infatti 
(è precisato nello stesso frammento paolino contenuto nel titolo ‘de statu hominum’) è um ‘commodum’ volto 
al ‘partus ipsius’. Insomma, se di un ‘favor’ si può parlare in riferimento alla situazione del concepito, esso 
è (tanto per diritto classico che per l’età giustinianea) un ‘favor nascendi’: si ‘riservano integri’ al concepito 
diritti che egli acquisirà, appunti, al momento della nascita – è a quest’ultimo che guarda l’ordinamento, e le 
cautele da esso predisposte sono appunto volte a fornire l’effettiva nascita di quella che, sintanto che si trova 
nel ventre materno, resta una ‘spes’. No mesmo sentido, F. ZUCCOTTI, In rerum natura cit. (nota 26 supra), 
pp.4-15, afirma que a expressão qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse, 
indicava apenas um determinado favor, não uma regra, uma conceitualização ou uma norma sobre a 
existência do nascituro. Veja-se também, A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans conceptus’. Existence physique 
cit. (nota 9 supra), pp.499-500, afirma que os juristas romanos (e Paulo no fragmento D.1,5,7) recorreram a 
uma ficção jurídica para justificar os direitos sucessórios do nascituro e desde que o mesmo nasça vivo. 
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Este caráter geral do princípio, que contêm elementos indispensáveis e uma função 

fundamental para o “sistema jurídico romano”, encontra-se confirmado no livro 1 do 

Digesto, título 5 (De statu hominum) e no livro 50, título 16 (De verborum 

significatione).53  

H.M.F. MADEIRA
54

 elaborou uma importante distinção entre as coisas e as pessoas 

que estão e as que não estão nas coisas humanas.55 

                                                                                                                                                                                
Salienta W.A. PUSSI, Personalidade Jurídica do Nascituro, Curitiba, Juruá, 2005, p.63, “segundo o Digesto 
de Justiniano, a paridade do nascituro e do nascido é um princípio de caráter geral, salvo as exceções de 
algumas partes do ius”. Conforme S.J.A. CHINELATO, Direito do Nascituro a Alimentos: uma contribuição 
do Direito Romano, in Revista Brasileira de Direito Comparado 13 (1992), p.113, no Direito Romano, “a 
regra é a paridade ontológica e jurídica entre nascituro e nascido”. Nas palavras de M. P. BACCARI, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.85, la parità tra nato e concepito non è conseguenza di 
una costruzione (finzione, manipulazione, astrazione) ma della simplice constatazione di una concreta 
(vera), ‘realtà’ da parte di colui che deve interpretare lo ‘ius’. Na conclusão, a autora complementa, p.294, 
secondo gli antichi Romani – como si è visto nelle fonti – l’esistenza dell’uomo inizia con il concepimento: il 
concepito, in quanto è ‘in rerum natura’, si trova, per dir così, su un piano di parità ontologica con il nato. 
53 Neste sentido, da paridade ontológica, estão as seguintes fontes: Gai. 1,147; 2,242; Mod. 2 excus. 
D.27,1,2,6; Iul. 59 dig. D.38,16,6; Cels. 28 dig. D.38,16,7. Verifica-se em Gai.1,147 a paridade ontológica 
entre os postumi e os iam nati: Cum tamen in compluribus aliis causis postumi pro iam natis habeantur, et in 
hac causa placuit non minus postumis quam natis testamento tutores dari posse, si modo in ea causa sint, ut, 
si vivis nobis nascantur, in potestate nostra fiant. Hos enim etiam heredes instituere possumus, cum 
extraneos postumos heredes instituere permissum non sit. “Como, todavia, em muitos outros casos, os filhos 
póstumos sejam havidos como já nascidos, decidiu-se também, em tal caso, ser possível nomear tutor, em 
testamento, aos póstumos, assim como aos já nascidos, contanto que estejam na situação de, nascendo 
durante nossa vida, caírem sob nosso poder. Podemos assim também instituí-los herdeiros, conquanto não 
seja permitido instituir herdeiros os póstumos”. De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ 
cit. (nota 2 supra), pp.81;220;309, principalmente por meio de constituições imperiais do final do período 
clássico, é possível verificar que já existia uma corrente jurisprudencial que defendia a paridade entre o 
nascituro e o nascido. Para a autora, Gaio em suas Institutas (1,147) elabora um princípio de paridade entre 
nascituro e nascido (pro iam nato) em matéria hereditária, que poderia ser aplicado a diversas situações 
semelhantes (in compluribus aliis causis), ou seja, um princípio jurisprudencial que foi aplicado 
genericamente a outros casos. Do trecho compluribus aliiis causiis deduz-se que esta paridade entre nascituro 
e nascido era aplicada a uma pluralidade de casos, não se restringindo ao âmbito sucessório. No 
entendimento de C. TERRENI, p.148, maturarono così, da un lato, la presa d’atto – provvista di consistente 
implicazioni sul piano giuridico – della presenza ‘in rerum natura’ del nascituro e, dall’altro, la 
raffigurazione del postumo ‘pro iam nato’, cioè due operazione logiche non omogenee nei fini (proponendosi 
l’una di munire di giustificazione unitaria e concettualmente valida una variegata disciplina riscontrabile 
nell’ambito del ‘ius civile’ e l’altra di illustrare, in termini essenzialmente descrittivi, il pari trattamento 
riconosciuto al nascituro ‘in compluribus causis’ rientranti nell’ambito successorio) ma coincidenti nel 
risultato pratico, tanto più che la seconda trovava nella prima un necessario pressuposto. Afirma E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.340, que a exposição gaiana distingue o postumus do iam 
natus para equiparar a condição jurídica dos nascituros e dos já nascidos no momento da morte do 
paterfamilias. Nas palavras de M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’cit. (nota 5 supra), p.178, em relação ao 
fragmento 1,147 das Institutas de Gaio, adota-se o princípio postumi pro iam natis habeantur, ou seja, que 
considera a existência dos nascituros postumi: l’esistenza del nascituro non implica tuttavia una parità 
completa al livello normativo, esistendo norme non applicabili ai nascituri: testimoniano in tal senso le 
parole ‘in compluribus aliis causis’ em Gai. I 147, che eschedono una regolamentazione del nascituro como 
se fosse nato, sempre e comunque. 
54 O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.71. 
55 Estão in rebus humanis os filhos que já nasceram em oposição aos concebidos ainda não nascidos (Paul. 2 
quaest. D.5,2,17pr.; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.; Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,8) e o legatário antes de morrer 
(Scaev. 18 dig. D.33,1,20,1). Não estão in rebus humanis: as coisas perecidas (Ulp. 11 ad ed. D.4,2,14,5; 
Ulp. 19 ad ed. D.10,2,24pr.; Ulp. 27 ad ed. D.13,1,8pr.; Tryph. 15 disp. D.13,1,20; Pomp. 2 Enchir. 
D.46,3,107; Ulp. 37 ad ed. D.47,2,50pr.; Ulp. 7 ad ed. D.50,16,13,3); o escravo falecido (Ulp. 27 ad ed. 
D.13,3,3; Venul. 3 stipulat. D.46,2,31pr.); o póstumo (Ulp. 4 ad Sab. D.28,6,10,1; Ulp. 15 ad Sab. 
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 H.M.F. MADEIRA esclarece que a ideia da “existência” do nascituro já se encontra 

nas fontes romanas do período clássico na expressão in rerum natura esse (estar na 

natureza das coisas, estar na física – physis, existir) e na expressão in rebus humanis (estar 

no mundo humano)56. Observe-se, porém, que os termos não podem ser considerados 

sinônimos, porém não se opõem, ambos se complementam. O nascituro está, porque 

“existente” desde a concepção, tanto in rerum natura quanto in rebus humanis, porque é 

homo desde a sua formação intrauterina.  

A expressão in rebus humanis (estar ou existir nas coisas humanas), só se aplica a 

quem já nasceu. As fontes frequentemente associam o nascido à expressão in rebus 

humanis e o nascituro àquele que in rebus humanis non est. Esta expressão estaria 

vinculada ao princípio do commodum e reconheceria uma individualidade do nascituro em 

relação à mãe.57  

A expressão in rebus humanis indica nas fontes jurídicas que alguém está vivo, 

num determinado momento, já nascido. Esta expressão foi fundamento jurídico aos atos 

concretos em favor do nascituro (missio in possessionem; datio curatoris, heredis 

institutio, alimentorum erogatio).58 

Em diversos fragmentos do Digesto, a expressão in rebus humanis tem um sentido 

genérico de “natureza” ou “psicologia humana”, como no fragmento relativo à actio quod 

                                                                                                                                                                                
D.50,16,164pr.); o herdeiro falecido (Scaev. 8 quaest. D.29,7,14pr. e -1; Ulp. 40 ad ed. D.37,4,8,5; Ulp. 40 
ad ed. D.37,5,10,2); o legatário falecido (Ulp. 13 ad l. Iul. et Pap. D.34,8,4pr.); os frutos ainda não surgidos e 
o partus ancillae antes de nascer (Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7,2); o réu falecido antes da sentença e o réu falecido 
antes da iudicis datio (Paul. 3 resp. D.49,8,2,1). 
56 De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 supra), p.81, in rerum 
natura indica a existência do nascituro, e deste fato se extraem as consequências jurídicas, como o direito à 
vida, a proibição do aborto, o princípio tempus conceptionis spectandum. 
57 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 supra), pp.58-60;69-70. Após a tese de 
MADEIRA de 2002, outros romanistas italianos chegaram às mesmas conclusões que o estudioso brasileiro, 
e.g., P. FERRETTI, In rerum natura esse in rebus cit. (nota 31 supra), pp.65;72 e E. BIANCHI, Per un’indagine 
cit. (nota 3 supra), pp.278-280. Este último conclui que contrariamente, all’Albertario e alla ‘communis 
opinio’, a me non pare che le fonti affermino che il concepito non è ‘in rerum natura’, mentre concorderei 
sul punto che esse asseriscano che il concepito non è ‘in rebus humanis’ a questo proposito sottolineando, 
però, che – in svariati casi – egli è tutelato come se fosse in quest’ultima condizione. Em relação à expressão 
in rebus humanis E. BIANCHI, op.cit., p.280, afirma que pare, dunque, che il sintagma – quando referito ad 
esseri umani – venga impiegato per rimarcarne l’attuale esistenza quale uomo: non è ‘in rebus humanis’ 
colui che è defunto o colui che non è ancor nato, pur se già concepito. Porém o autor defende que o 
concebido in rerum natura não pode ser considerado homo. 
58 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 supra), pp.71;80. Sobre a expressão in rebus 
humanis, H.M.F. MADEIRA, cit., pp.86-87, esclarece que ela é amplamente utilizada no Digesto, com o 
significado de existir na realidade dos homens, na realidade do direito: “Não estão in rebus humanis os que 
ainda não nasceram, os que morreram e os que estão em poder dos inimigos (apud hostes)”. De acordo com 
C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), pp.85-86, o 
ingresso in res humanas está vinculado ao nascimento, mas, ao mesmo tempo, cria a retroação à fase 
intrauterina para a aquisição das qualidades de homo e persona ao nascituro, assimilando o nascituro ao 
nascido. No entendimento de G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 4 supra), p.28, a expressão in rebus 
humanis nunca foi utilizada pela jurisprudência para indicar a existência do nascituro, mas sim para indicar 
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metus causa (Ulp. ad ed. D.4,2,14,5), ou às coisas disponíveis que podem ser contrapostas 

àquelas res divini iuris (Paul. 17 ad Plaut. D.45,1,91,1); ou com um significado ainda mais 

amplo, de res humanae como “atividades dos homens”, no conhecido trecho de Ulp. 1 reg. 

D.1,1,10,2: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque 

iniusti scientia. “Jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência 

do justo e do injusto”. 

 

1.1.1. EXEGESE DE IUL. 69 dig. D.1,5,26 

Em relação à expressão in rerum narura, os concebidos eram considerados como 

existentes (existência autônoma; qui in utero est está in rerum natura – D.1,5,26; qui in 

utero est é considerado como se tivesse nascido). Juliano recorreu exatamente à expressão 

qui in utero sunt, para indicar a existência do nascituro e sua autônoma individualidade em 

relação à mãe.59  

                                                                                                                                                                                
um significado específico de “momento do nascimento”. 
59 P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 31 supra), pp.81-82;129-131;161-162;175;190-192. Defende 
FERRETTI que Juliano, neste trecho, fazia comentários referentes à lex Iulia de maritandis ordinibus. Juliano 
utilizou o verbo intelligere para indicar a existência do nascituro, que ele está in rerum natura. Há neste 
trecho a primeira tentativa de conceitualização do nascituro, realizada não por noções filosóficas ou médicas, 
mas baseada estritamente em regras do Direito. Admitir uma existência autônoma para o nascituro é 
reconhecer a sua individualidade. Com Juliano, o conceito de “existência” do nascituro teria se convertido 
em norma (a teorização da existência do nascituro não foi mera constatação, tornou-se norma). De acordo 
com M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.51;81, são estabelecidos 
dois princípios em relação ao nascituro: 1) qui in utero sunt são entendidos (intelleguntur) como existentes 
(in rerum natura), em quase todo o direito civil; 2) Eles são protegidos, como se estivessem in rebus humanis 
(como se já tivessem nascido) quando se trata de suas vantagens (commodum). Conclui a autora na p.52: Il 
concepito è considerato dai Romani ‘persona’ ed è comprovata la sua esistenza (‘rebus humanis esse’ e 
‘rerum natura esse’), e coerentemente, sul presupposto della stessa, è tutelato il commodum del medesimo. O 
pronome relativo masculino plural qui seguido do verbo esse e a especificação in utero indicam que o jurista 
compreendeu o nascituro com uma individualidade autônoma, com uma existência distinta daquela da mãe. 
Em relação aos fragmentos de Paulo (D.1,5,7) e de Juliano (D.1,5,26) G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. 
(nota 2 supra), pp.24-25, defende que Paulo teria estabelecido a regra de aplicação da regra fundamentada no 
pressuposto da existência do nascituro, pois este é protegido “como se estivesse” in rebus humanis, quando 
se trata das suas vantagens; o fragmento de Juliano seria apenas uma demonstração da amplitude do princípio 
e da sua importância no ius civile, indicado no trecho (...) in toto paene iure civili (...). Não há qualquer 
indício da aplicação de uma ficção jurídica em relação à existência do nascituro. Não se finge o nascimento 
do nascituro, mas que o nascituro existe para os efeitos de sua proteção jurídica. Em relação às expressões 
perinde ac e pro esse, os juristas romanos atribuíram os mesmos efeitos jurídicos. Para C. TERRENI, ‘Me 
puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.95-96; 147-148, a terminologia da expressão id quod 
natum erit, com a utilização do neutro, indicaria uma proteção jurisprudencial também aos nascituros dos 
escravos. A autora defende que ao nascituro era atribuída uma autônoma individualidade, O póstumo pro iam 
nato era assimilado ao nascido com o pressuposto da ocorrência do nascimento, a spes nascendi. De acordo 
com R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.52, deve-se interpretar o 
primeiro parágrafo do fragmento D.1.5,26 da seguinte forma: “os que estiverem no útero em quase todo o 
direito civil são considerados como “naturalmente existentes”. Esta “naturalidade” da existência do nascituro 
(nas palavras de RABINOVICH-BERKMAN), constitue um ponto importante para afastar a afirmação de uma 
“ficção jurídica romana” aplicada por Juliano. Contrário a estas opiniões e repetindo a tese de grande parte da 
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Iul. 69 dig. D.1,5,26: Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in 

rerum natura esse. Nam et legitimate hereditates his restituuntur: et si praegnas mulier ab 

hostibus capta sit, id quod natum erit postliminium habet, item patris vel matris 

condicionem sequitur: praetera si ancilla praegnas subrepta fuerit, quamvis apud bonae 

fidei emptorem pepererit, id quod natum erit tamquam furtivum usu non capitur: his 

consequens est, ut libertus quoque, quamdiu patroni filius nasci possit, eo iure sit, quo sunt 

qui patronos habent. 

“Os que estiverem no útero, em quase todo o direito civil são entendidos como 

estarem in rerum natura. Pois também são restituídas a eles as legítimas heranças. E se a 

mulher grávida for capturada pelos inimigos, o que nascer tem o postliminium, bem como 

segue a condição do pai ou da mãe. Além disso, se uma escrava grávida for raptada, 

embora dê à luz junto ao comprador de boa-fé, o que nascer será tão furtivo que não pode 

ser usucapido. É consequência destas coisas que também o liberto, enquanto possa nascer 

um filho do patrono, permaneça no mesmo direito em que estão os que têm patronos”. 

  

Intelleguntur deve ser traduzido por “são entendidos como” e vincula, além disso, o 

nascituro ao “estar na natureza das coisas” (in rerum natura), comprovação da realidade do 

nascituro. Há o reconhecimento da realidade ontológica do nascituro.60 

                                                                                                                                                                                
doutrina, F. ZUCCOTTI, In rerum natura cit. (nota 26 supra), pp.4-15, não acredita que exista uma mesma 
ratio para todas as hipóteses elencadas em D.1,5,16. Não poderia haver um elemento qualificante geral, 
comum, dogmático, verificado com o emprego do termo paene. A ratio desta “paridade relativa” entre o 
nascituro e o nascido não pode ser a simples existência do nascituro, pois ele não existe desde o momento da 
concepção. Não é possível, portanto, adotar o critério da “autonomia” e da “existência” em relação ao 
nascituro. O nascituro é titular de expectativas, não de direitos. As palavras in toto paene iure civili não têm 
qualquer sentido se ao nascituro for atribuída a existência in rerum natura. O nascituro tinha meras 
“expectativas de direitos” e apenas se tornará “sujeito de direito”, apto a ser titular de direitos subjetivos, 
quando nascer. Elabora uma tradução equivocada da expressão in rerum natura esse do fragmento de Juliano 
(D.1,5,26) ao equipará-la com a tradução da expressão in rebus humanis esse utilizada por Paulo (D.1,5,7), 
U. VINCENTI, Categorie del diritto romano, Napoli, Jovene, 2007, pp.12-14. Ele traduz tanto a expressão in 
rerum natura esse, quanto a expressão in rebus humanis esse como “estar no mundo”: Sempre pensando 
all’interesse di chi non sia ancora nato, un grande giurista romano, Giuliano, nel II secolo d.C., aveva già 
espresso un’altra massima destinata a grande fama: ‘coloro che sono nell’utero materno, pressoché in tutto 
il diritto civile, sono considerati essere al mondo’. 
60 Sobre o verbo intellegere, H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.66-67, 
afirma que “seguido de uma infinitiva objetiva (in rerum natura esse) exprime uma cognição, um juízo, não 
uma suposição ou uma aproximação, fato esse confirmado em inúmeras fontes (D.1,9,7,2; 29,2,84; 33,7,1pr.; 
36,2,18 e 47,2,61)”. De acordo com o mesmo autor, a expressão in rerum natura está vinculada ao conceito 
de ius naturale. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.229, 
intelleguntur in rerum natura esse deve ser entendido como base de um reconhecimento dos direitos do 
nascituro “em quase todo o direito civil” e sua existência in rerum natura. Em relação ao verbo intellegere, 
afirma E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.248;306, que quando impiegato dai giuristi a 
proposito dell’equiparazione del concepito al già nato – andrebbe inteso como segno di una mera 
constatazione: ‘intellegere’ = ‘riconoscere la realità’. Ora, dire che il concepito è ‘riconosciuto’ come 
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Assim, nascituro é considerado presente in rerum natura, o que indica que o jurista 

já o reconhecia conceitualmente com uma autonomia individual.61 

A ratio deste fragmento de Juliano é que desta “existência autônoma e concreta” do 

nascituro decorre a sua equiparação ao nascido, não por meio de uma abstração teórica, 

mas de uma constatação objetiva de sua individualidade. É o nascimento de um novo 

indivíduo, ao qual se garantem inúmeros direitos.62 

Iure civili não assume um significado restritivo, mas considerava todas as esferas 

do direito (honorarium, gentium, extraordinarium) para que fossem protegidos e 

considerados os interesses e direitos do nascituro. 

O advérbio paene indica que ao nascituro são atribuídos quase todos os direitos 

civis. É reconhecida a sua existência concreta na natureza ainda no útero da mãe (in rerum 

                                                                                                                                                                                
esistente non costituisce una falsa supposizione. O significado de intellegere é o de “reconhecer a realidade”. 
Juliano fazia uma análise jurídica, distinguindo aquilo que tinha mais importância para o Direito neste caso 
dos demais elementos secundários: o nascituro e a sua existência “material”. Defende a teoria da ficção na 
interpretação do verbo intellegere, F. LAMBERTI, Studi sui ‘postumi’ cit. (nota 52 supra), p.50; Idem, 
Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), pp.333-335;345;350. Para a 
autora, a equação in utero esse = in rerum natura esse é a aplicação de uma ficção da jurisprudência romana, 
uma operação intelectual para atribuir alguns direitos ao concebido, que teria o sentido de “considerar como 
se”, “equiparar”. Com este sentido, Iul. 7 dig. D.8,2,32; Iul. 39 dig. D.29,7,3; Gai. 15 ad ed. prov. 
D.29,1,17,1). Em outras fontes (Pomp. 6 ad Sab. D.50,16,166,1; Venul. 5 act. D.21,1,65,1), o verbo 
intellegere poderia ter o significado de “conhecer”, “compreender”, “esclarecer o resultado de uma 
interpretação jurisprudencial”, geralmente uma interpretação extensiva (Gai. 1 inst. D.1,7,28; Paul. 3 ad ed. 
D.2,14,2pr.; Afric. 7 quaest. D.4,4,4; Iul. 7 dig. D.22,1,25,2; Iul. 21 dig. D.27,10,7,3; Iul. 30 dig. D.28,5,41). 
O nascituro, segundo a mesma autora, não pode ser considerado um homo. A autora não admite o uso 
instrumental do verbo intellegere, além de negar o sentido “constatar” em qualquer fonte jurídica. Afirma 
que as fontes jurisprudenciais geralmente utilizam este verbo no sentido de adotar uma ficção jurídica para 
um determinado caso concreto. Ao analisar o fragmento de Juliano, Iul. 37 dig. D.36,2,18: Is cui ita legatum 
est ‘quandoque liberos habuerit’ si praegnate uxore relicta decesserit, intellegitur expleta condicione 
decessisse et legatum valere, si tamen postumus natus fuerit. “Este a quem assim foi legado: ‘quando tiver 
filhos’ se falecer deixando a mulher grávida, entende-se que morreu cumprida a condição e que vale o 
legado, se todavia o póstumo tiver nascido”, LAMBERTI afirma que, neste caso, o verbo intellegere deve ser 
compreendido à luz de uma “intepretação extensiva”, que permite que o evento do nascimento do póstumo 
retroaja, ficticiamente, até o momento da concepção, a fim de aplicar o princípio jurisprudencial do favor 
negotii nas disposições testamentárias, para a manutenção da validade e eficácia do negócios jurídicos mortis 
causa. 
61 Na opinião de G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.55, a expressão id quod natum erit 
refere-se aos já nascidos, pois somente a eles tem sentido a inaplicabilidade do usucapião. Neste sentido, 
apesar de ser um romanista contrário à existência do nascituro, C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 
supra), p.87, defende que a corrente dos juristas servianos (dentre os quais estavam Juliano e Paulo) 
considerava o nascituro um ser com “personalidade” autônoma e distinta, afirma: Qualunque concepito si ha 
come già nato, di guisa che la personalità física è da retrotarsi sempre sino al momento del concepimento: 
ecco la concezione serviana, quale è poi stata formulata sopratutto da Giuliano (D.1,5,26). Quello che più 
conta è il momento del concepimento e non quello della nascita (...) la formulazione di Giuliano, per cui il 
concepito, non potendosi esso ritenere una ‘portio matris’, ha una personalità a sè, è un nuovo essere che ha 
vita a sè con personalità autonoma e distinta, è pur fatta sua da Paolo (‘Iuliani Paulique sententia, ossia 
sentenza dei serviani). I serviani dissero nientemeno che ‘qui in utero sunt, in toto paene iure civili 
intelleguntur in rerum natura esse (Giuliano, D.1,5,26). E Giuliano sempre insiste sull’affermazione che il 
nascituro è ‘in rerum natura’ (Giuliano, D.38,16,6 in f.). 
62 Veja-se, P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), p.101. Idem, In rerum natura 
esse cit. (nota 19 supra), p.64. Em Clem. 11 ad Lex Iul. et Pap. D.50,16,153, há uma nítida afirmação sobre a 
existência autônoma do nascituro em relação à mãe.  
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natura). O nascituro goza de inúmeros direitos, que lhe resultam vantagens que já podem 

ser discutidas antes do seu nascimento, como se ele estivesse in rebus humanis.63 

Há uma correspondência terminológica e um elemento comum entre o fragmento 

de Juliano (D.1,5,26: in toto paene iure civili in rerum natura esse) e o de Celso 

(D.38,16,7: quodammodo in rerum natura esse), pois ambos os juristas utilizavam a 

expressão in rerum natura esse com a acepção de “existir” (natura corresponde a physis).64 

Utiliza in rerum natura esse tanto para o nascido quanto para o nascituro.65 

Dos dois princípios, “os que estiverem no útero, em quase todo o direito civil são 

entendidos como estarem in rerum natura” e também “deve-se considerar o tempo da 

concepção” (tempus conceptionis spectandum), Juliano apresentou-nos alguns casos 

                                                           
63 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.93;96. Conclui o mesmo autor, 
em relação ao in toto paene, na p.96: “(...) o direito civil quase sempre admite a existência do nascituro, salvo 
quando prefere considerá-lo existente apenas no nascimento, momento em que poderá o nascituro sumere 
statum, afastando a assunção do status inferior que existia anteriormente, no tempo da gravidez (...) isto se 
fazia sem necessidade de considerar o nascituro como nascido (pro nato), mas por meio da consideração do 
status que o nascido possuía anteriormente, quando estava somente in rerum natura, isto é, in utero”. Veja-se 
P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.37-38;49-50;54-55;133-134;191-192. Estão in 
rebus humanis os filhos que já nasceram em oposição aos concebidos ainda não nascidos (Paul. 2 quaest. 
D.5,2,17pr.; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.; Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,8) e o legatário antes de morrer (Scaev. 18 
dig. D.33,1,20,1). Não estão in rebus humanis: as coisas perecidas (Ulp. 11 ad ed. D.4,2,14,5; Ulp. 19 ad ed. 
D.10,2,24pr.; Ulp. 27 ad ed. D.13,1,8pr.; Tryph. 15 disp. D.13,1,20; Pomp. 2 Enchir. D.46,3,107; Ulp. 37 ad 
ed. D.47,2,50pr.; Ulp. 7 ad ed. D.50,16,13,3); o escravo falecido (Ulp. 27 ad ed. D.13,3,3; Venul. 3 stipulat. 
D.46,2,31pr.); o póstumo (Ulp. 4 ad Sab. D.28,6,10,1; Ulp. 15 ad Sab. D.50,16,164pr.); o herdeiro falecido 
(Scaev. 8 quaest. D.29,7,14pr. e -1; Ulp. 40 ad ed. D.37,4,8,5; Ulp. 40 ad ed. D.37,5,10,2); o legatário 
falecido (Ulp. 13 ad l. Iul. et Pap. D.34,8,4pr.); os frutos ainda não surgidos e o partus ancillae antes de 
nascer (Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7,2); o réu falecido antes da sentença e o réu falecido antes da iudicis datio 
(Paul. 3 resp. D.49,8,2,1). Refuta a existência do nascituro, F. LAMBERTI, Concepimento e nascita 
nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), p.356, ao afirmar que in toto paene indicaria que ai 
sensi di (quasi tutto) il ‘ius civile’ i nascituri si considerano equiparati a coloro che sono già esistenti (in 
quanto nati). 
Em relação a estas exceções, afirma P. CATALANO, Diritto e Persone cit. (nota 48 supra), p.206, ao comparar 
um trecho de Papiniano (D.35,2,9,1) e outro de Ulpiano (D.25,4,1,1), que: Si deve osservare, piuttosto, che 
Papiniano trattava della ‘lex Falcidia’ ed Ulpiano, a proposito dell’Editto pretorio, dei ‘senatusconsulta de 
liberis agnoscendis’; e inoltre che i titoli dei Digesta in cui sono collocati i due passi (Ad legem Falcidiam e 
De inspiciendo ventre custodiendoque partu) indicano chiaramente che le precisazioni dei due giuristi 
severiani non sono da considerare altro che eccezioni, convenientemente motivate rispetto ai principi fissati 
nel primo e nell’ultimo libro dei Digesta. Em suma, CATALANO considera que a expressão in toto paene se 
refere à existência de “partes do direito” que são exceções ao princípio geral da paridade ontológica entre o 
nascituro e o nascido, de acordo com o princípio do commodum. Neste ponto do critério do commodum, a 
opinião de CATALANO coincide com aquele de C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.89, que 
afirma: (...) ‘paene’ leggesi nell’inciso de Giuliano, in quanto il concepito ‘pro iam nato habetur’, se trattasi 
del ‘commodum’ del concepito stesso. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 
2 supra), p.97, o termo paene tem significado dúbio, confuso e provavelmente constitui um caso de 
interpolação justinianéia: (...) la limitazione insita in ‘paene’, di per sé incomprensibile se riferita ad una 
pura ricognizione della oggettiva realtà, si presenta come un qualcosa di concettualmente estraneo al senso 
del frammento anche se rapportata alla corrispondente diagnosi giuridica. L’avverbio sembra infatti 
sottolineare il fato che la correlativa valutazione non trovava nel ‘ius civile’ generalizzato riscontro e, 
quindi, restava preclusa in assenza di determinati pressuposti, sui quali, tuttavia, il frammento tace del tutto.  
64 Algumas fontes literárias apresentam in rerum natura esse com o significado de existência: Cic. nat. deor. 
2,16; Cic. de orat. 3,161; Cic. Rab. perd. 24; Sen. dial. 5,19,1; Quint. Inst. 7,10,8-9; Plin. Nat. 11,271. Veja-
se P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.178-179.  
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concretos relativos ao ius civile: 

1) o nascituro é contemplado na sucessão legítima (refere-se à ampla categoria das 

coisas hereditárias que lhe são restituídas);66 

2) equipara-se a prole concebida no cativeiro e aquela concebida antes do momento 

da captura. Se o filho é concebido em liberdade, mas a mãe grávida é capturada pelos 

inimigos, ao nascido é concedido o ius postliminium, ou seja, ao retornar à pátria, terá 

todos os seus direitos restituídos67 na condição que tinha no momento da concepção. Segue 

a condição do pai, caso tenha sido concebido em matrimônio legítimo (iustae nuptiae) ou 

da mãe, caso em que tenha sido concebido fora do matrimônio;68 

                                                                                                                                                                                
65 P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.68-70;72.  
66 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.67-68, nota 132, afirma que 
“parece-nos de grande relevância o uso técnico de restituere para indicar, precisamente, que ao nascituro são 
restituídas as heranças, terminologia de acordo com D.43,4,3,2 Ulp. 68 ad ed.; Inst. 4,15,1. O termo supõe 
que se restitua algo que por direito já se devesse a alguém”. O verbo restituere, na opinião de G. FONTANA, 
Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.36, foi utilizado neste fragmento de Juliano para indicar que o 
fundamento da atribuição da herança intestada ao nascituro está no ato da concepção, não do nascimento. 
67 De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.104;107, esta 
reintegração do filho em seus direitos não ocorria ex tunc, mas constituía um direito novo (ex novo) no 
momento de seu reingresso à civitas. O Direito Romano protegia aquele que, após permanecer no cativeiro, 
regressava à civitas por meio do ius postliminium (literalmente “direito depois dos limites”). O Postliminium 
era uma ficção jurídica criada pelos jurisconsultos determinando que o cativo cidadão romano permanecera 
sempre em território romano, e, ao retornar à Roma de modo definitivo, ele recuperava retroativamente todos 
os direitos que tinha antes do momento de sua captura pelo inimigo. Veja-se M.C. GIORDANI, O Novo 
Código Civil à luz do Direito Romano – Parte Geral, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005, pp.25,43-44.  
 
Ao fazer a exegese do fragmento Ulp. 10 ad Sab. D.28,3,6,1, conclui H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no 
Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.74-75 que não se considera o capturado in rebus humanis se morreu 
no cativeiro (Ulp. 35 ad Sab. D.49,15,29) Deve-se considerar neste caso a Lex Cornelia de captivis (Ulp. 13 
ad. l. Iul. et Pap. D.34,8,4pr.; -1; Sev. et Ant. C.8,50,1,1) que adota uma ficção jurídica de que o momento da 
morte do cativo foi imeditamente anterior ao da captura, com o escopo de conservar os seus direitos, 
principalmente, neste caso, os sucessórios. Os atos praticados por ele são inexistentes, como se ele estivesse 
morto, por força desta Lei Cornélia. Mas se ele retornar, em razão do ius postliminii, rompe o testamento do 
pai por ter sido preterido e considera-se que esteve in rebus humanis durante o cativeiro, valendo os atos 
praticados neste período. Ocorre a ruptura do testamento do avô após o nascimento de um filho póstumo, 
quando seu pai já tenha falecido. Veja-se Ulp. 10 ad Sab. D.28,3,6,1: Sed si pater eius, qui mortis avi 
tempore in utero fuit, apud hostes erat, nepos iste patre in eadem causa decedente post mortem avi 
sucedendo testamentum rumpet, qui supra scripta persona ei non obstat: nec enim creditur in rebus humanis 
fuisse, cum in ea decedat, quamquam captivus reversus patris sui iniustum faceret testamentum in eo 
praeteritus. “Mas se o pai daquele que no tempo da morte do avô estava no útero, estava sob o poder dos 
inimigos, este neto, morrendo o pai pela mesma razão, rompe o testamento, sucedendo depois da morte do 
avô: porque a pessoa acima referida não lhe oferece obstáculo; pois não se crê que estivesse in rebus humanis 
quando morra naquela condição, embora prisioneiro, uma vez retornado, tornaria ilegal o testamento do seu 
pai onde fora preterido”. 
68 Veja-se o fragmento de Trifonino, com o mesmo critério de solução de Juliano em relação ao postliminium 
de um vulgo conceptus nascido em cativeiro. Este jurisconsulto apresenta três situações: 1º) a escrava 
capturada pelos inimigos e depois resgatada pelo legatário; 2º) No caso em que a escrava capturada já estava 
grávida e deu à luz junto aos inimigos. O nascido e a mãe são resgatados pelo redemptor por meio do 
pagamento de um único preço. O preço pago, portanto, compreendia a escrava e o nascituro. O parto também 
retornava pelo postliminium, junto com a mãe; 3º) a possibilidade de resgatar o nascido de uma escrava, 
embora o redemptor pagou um valor por ambos, mãe e filho podem ser também resgatados separadamente, 
por meio de várias quantias de dinheiro para cada um deles (mãe e filho foram resgatados por diversos 
emptores). Tryph. 4 disp. D.49,15,12,18: Si natum ex Pamphila legatum tibi fuerit tuque matrem redemeris et 
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3) se uma escrava grávida é subtraída (furtada ou roubada), apesar de ter dado à luz 

junto ao comprador de boa-fé, o filho nascido da escrava, como furtivo, não pode ser 

adquirido por usucapião;69 

                                                                                                                                                                                
ea apud te pepererit, non videri te partum ex causa lucrativa habere, sed officio arbitrioque iudicis 
aestimandum constituto pretio partus, perinde atque si, quanto mater est empta, simul et partus venisset. 
Quod si iam natum apud hostes, quod eo tempore quo capiebatur utero gerebat, cum matre redimatur ab 
eodem uno pretio: oblato tanto, quantum ex pretio, quod pro utroque unum datum est, aestimationem 
contingere partus: et videtur is postliminio reversus. Multo magis, si diversi emptores utriusque extinterint 
vel unius. Sed si suo quemque pretio redemerit, id offerri pro singulis oportebit redemptori, quod hosti pro 
quoque datum est, ut separatim quoque postliminio reverti possint. “Se um nascido de Pânfila for legado a ti 
e tu tiveres resgatado a mãe e ela, junto a ti, der à luz, não parece que tu tenhas o parto por uma causa 
lucrativa, mas, de ofício e por arbítrio do juiz deve ser estimado por meio da averiguação do preço 
estabelecido do parto, de modo absolutamente igual como se, por quanto a mãe teria sido comprada se ao 
mesmo tempo também fosse à venda o parto. Porque se já nascido junto aos inimigos aquilo que ela gerava 
no útero ao tempo em que ela era capturada, quando com a mãe era resgatado por um único mesmo preço: 
oferecido tanto quanto de preço que foi dado por um e por outro, a estimação alcança o parto: e parece que 
este retornou pelo postliminium. Muito mais, se existiram diversos compradores dos dois ou de um só. Mas 
se tiver resgatado cada um com seu preço, será preciso ser oferecido ao comprador (ao que resgatou), por eles 
separadamente, aquilo que foi dado ao inimigo em troca de cada um, como separadamente também eles 
possam retornar pelo postliminium”. De acordo com, P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), 
pp.96-100, este trecho de Trifonino indica uma existência autônoma do nascituro, pois o dominus podia 
reestabelecer o seu direito não apenas sobre a escrava que foi capturada pelos inimigos e retornou à Roma, 
mas também sobre o seu filho (nascituro ou nascido no cativeiro), concebido antes do momento da captura da 
mãe pelos inimigos. Vejam-se também, Iul. 33 dig. D.30,82,4; Pap. 23 quaest. D.31,73.  
69 Vejam-se Paul. 2 ad Ner. D.47,2,84: Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, 
tamen, si eo nomine eis aestimata fuerit vel furi dominus eam vendiderit, non interpellari iam usucapionis ius 
dicendum est. “Ainda que a coisa furtada não possa ser usucapida, mas se tiver sido devolvida ao seu dono, 
ou se o dono a tiver vendido ao ladrão, deve-se dizer que não se interrompe, neste momento, o direito do 
usucapião”; Iul. 44 dig. D.41,3,33: Non solum bonae fidei emptores, sed et omnes, qui possident ex ea causa, 
quam usucapio sequi solet, partum ancillae furtivae usu suum faciunt, idque ratione iuris introductum 
arbitror: nam ex qua causa quis ancillam usucaperet, nisi lex Duodecim Tabularum vel Atinia obstaret, ex ea 
causa necesse est partum usucapi, si apud eum conceptus et editus eo tempore fuerit, quo furtivam esse 
matrem eius ignorabat. “Não somente os compradores de boa-fé, mas também todos que possuírem por esta 
causa a qual costuma seguir o usucapião, tornam pelo seu uso o parto da escrava, e isto julgo introduzido por 
razão de direito. Pois por aquela causa alguém tiver usucapido a escrava, a não ser que a lei das doze tábuas 
ou a lei Atínia tiver obstado, por essa mesma causa necessariamente ocorre que o parto seja usucapido se 
junto dele for concebido e nascido ao tempo em que ele ignorava que a mãe dele fosse furtiva”.  
 
Caso particularmente tratado por Juliano, foi o do escravo que desse uma escrava furtiva como preço pela sua 
manumissão ao seu dominus. Juliano entende que o dono poderia usucapir o parto desta escrava furtiva. O 
jurisconsulto, com o objetivo de fornecer a razão pela qual os compradores de boa-fé adquirem a propriedade 
do parto da escrava furtiva por meio do uso, equipara a situação da escrava ao próprio parto: a causa pela 
qual ocorre o usucapião da mãe é a mesma do filho. A concepção deve ocorrer junto ao comprador de boa-fé 
e o vício do furto deve ser desconhecido do comprador (da concepção ao nascimento do filho da escrava, ou 
seja, a boa-fé deve existir no início da posse). Vejam-se, Iul. 3 ad urs. ferocem. D.41,4,9; Iul. 2 ad minic. 
D.41,4,10; Paul, 54 ad ed. D.41,3,4,16; D.41,3,4,17; Paul. 54 ad ed. D.41,10,2.  
 
Pompônio tem o mesmo entendimento de Paulo e considera que o possuidor não pode usucapir o parto da 
escrava, se concebido e nascido junto a ele, tivesse conhecimento que a escrava era furtiva. Veja-se Pomp. 32 
ad Sab. D.41,10,4pr.: Si ancillam furtivam emisti fide bona ex ea natum et apud te conceptum est ita 
possedisti, ut intra constitutum usucapioni tempus cognosceres matrem eius furtivam esse, Trebatius omni 
modo, quod ita possessum esset, usucaptum esse. Ego sic puto distinguendum, ut, si nescieris intra statutum 
tempus, cuius id mancipium esset, aut si scieris neque potueris certiorem dominum facere, aut si potueris 
quoque et feceris certiorem, usucaperes: sin vero, cum scires et posses, non feceris certiorem, contra esse: 
tum enim clam possedisse videberis, neque idem et pro suo et clam possidere potest. “Se compraste uma 
escrava furtiva de boa-fé e dela nasceu e junto de ti concebeu e assim possuíste este que nasceu, de modo que 
no prazo constituído do usucapião tu reconheças ser furtiva a mãe dele, Trebácio, de qualquer modo, diz ter 
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Havia uma discussão jurisprudencial, entre Marcelo e Q. Cervídio Cévola, em 

relação à possibilidade do partus ancillae ser usucapido ou não pelo ladrão ou junto a um 

herdeiro de ladrão. Marcelo negou a possibilidade de usucapião do parto de animais e da 

escrava por parte do herdeiro do ladrão. Cervídio Cévola admitia o usucapião nestes casos. 

Juliano considera o nascituro furtivo, não pode ser usucapido pelo comprador de boa-fé da 

escrava grávida, porque é um ser autônomo à mãe, existente. O filho existe no momento do 

furto e, portanto, é furtivo.70 

                                                                                                                                                                                
sido usucapido aquilo que assim fora possuído. Eu assim reputo que se deve distinguir que se tu tiveres 
desconhecido no tempo estatuído de quem fosse aquele escravo ou se tu sabias e não poderias fazer mais 
certo o dono, ou se tu poderias também e o fez mais certo, tu usucapirás; mas se quando tu souberes e 
puderes e não tiveres o avisado, contrariamente será: então parecerás ter possuído clandestinamente e nem 
pode um mesmo possuir tanto pro suo como clandestinamente”.  
70 Q. Cervídio Cévola admitia o usucapião do parto da escrava por parte do comprador de boa fé. O nascituro 
não era uma parte da coisa furtiva, não devia ser considerado pars rei furtivae, não havia o animus furandi. 
Cévola considera que o parto possa ser usucapido porque constitui uma nova res no momento do nascimento, 
momento que é necessário para estabelecer a boa-fé, requisito para o usucapião. Na opinião de M. V. SANNA, 
‘Conceptus pro iam nato habetur’ cit. (nota 40 supra), pp.246;254-258;269, Cévola não aplica o princípio do 
commodum ao caso, pois considera apenas o momento do nascimento como critério e não o momento da 
concepção. O parto não é pars rei, não deve ser considerado como furtivo. Portanto, no caso em que um filho 
seja concebido por uma escrava furtada junto ao possuidor de boa-fé, o filho pode ser usucapido, enquanto a 
mãe, enquanto res furtiva, nunca poderia ser usucapida e pode ser reivindicada por seu proprietário. Também 
o herdeiro do ladrão não poderia usucapir, pois, neste caso, falta o requisito da boa-fé para o usucapião: Per 
Scevola gestazione e parto non possono essere ricondotti alle categorie tradizionali: il figlio della schiava 
non è frutto ma non è neanche ‘pars rei’. La categoria della ‘pars rei’, che invece doveva essere adottata da 
altri giuristi, non appare a Scevola idonea a rappresentare il fenomeno della gestazione, perché, se il parto 
fosse ‘pars rei’, si arriverebbe a non considerare possibile l’usucapione anche nel caso di nascita presso il 
compratore di buona fede, e non solo presso l’erede del ladro. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter 
erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.111-112, para Cévola o nascido seria pars rei furtivae e a sua solução 
seria coincidente com a de Juliano em D.1,5,26, que assimila o nascituro a uma pars rei furtivae: il giurista 
non manca di sottolineare la non usucapibilità del ‘partus’ non solo (com’è sottinteso) da parte dell’erede 
del ‘fur’ ma neppure (nec) da parte dell’emptor in buona fede della madre. La soluzione di Scevola viene 
dunque, in relazione alla medesima ipotese di ‘ancilla praegnas subrepta’, a coincidire perfettamente con 
quella di Giuliano. Neste caso, o nascituro é analisado sob o perfil puramente fisiológico, em relação à sua 
existência no ventre materno. Graças a esta análise é possível considerá-lo como objeto autônomo de furtum 
(res furtiva) incluindo-o, juntamente com a mãe, na contrectatio. Para E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 
3 supra), p.293, (...) se la nascita avviene presso il compratore di buona fede, ma il concepimento è avvenuto 
presso il ‘dominus’, secondo Giuliano, o anche presso il ladro, secondo Sabino (o Ulpiano?), il parto è 
furtivo e non può essere usucapito. Siamo, pertanto, defronte ad un contrasto che deriva probabilmente della 
diversa considerazione da parte dei giuristi romani della rilevanza del concepimento (...). 
 
Outra corrente, dos jurisconsultos Marcelo, Paulo e Ulpiano, afirmava que o partus ancillae tinha autonomia 
em relação à mãe. Se a escrava fosse subtraída grávida, ou, tivesse concebido quando estava em poder do 
ladrão, o parto era furtivo, ou seja, o nascido não podia ser usucapido, quer nascesse junto a um ladrão, quer 
nascesse junto a um possuidor de boa-fé. Porém, se a escrava fosse subtraída quando não estivesse grávida e 
depois concebesse junto ao possuidor de boa-fé e depois desse à luz, o parto não era furtivo e poderia ser 
usucapido.  
 
Vejam-se, Ulp. 16 ad ed. D.41,3,10,2: Scaevola libro undecimo Quaestionum scribit, Marcellum existimasse, 
si bos apud furem concepit, vel apud fures heredem, pariatque apud furis heredem, usucapi ab herede 
distractum invencum non posse; sic, inquit, quemadmodum nec ancillae partus. Scaevola autem scribit, se 
putare, usucapere posse et partum; nec enim esse partum rei furtivae partem. Ceterum si esset pars, nec si 
apud bonae fidei emptorem peperisset, usucapi poterat. “Cévola no livro décimo primeiro das questões 
escreve que Marcelo considerou que se uma vaca conceber junto de um ladrão ou junto do herdeiro do ladrão 
e parir junto do herdeiro do ladrão, o novilho separado não pode ser usucapido pelo herdeiro. Assim, diz, de 
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Se a concepção, porém, ocorrer após a subtração e junto ao comprador de boa-fé, o 

nascido pode ser usucapido, pois o filho ainda não existia, neste caso, no momento do furto 

(nondum conceptus). Nesta hipótese a concepção do filho e o nascimento ocorrem após o 

furto.71 

                                                                                                                                                                                
nenhum modo também o parto de escrava pode ser usucapido. Cévola, porém, escreve que ele acredita poder 
usucapir também o parto: e não por ser o parto parte da coisa furtiva. Além disso, se fosse uma parte, nem se 
desse à luz junto a um comprador de boa-fé poderia ser usucapido”. Sobre este fragmento e a opinião de 
Cévola, afirma C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.112: (...) il giurista non 
manca di sottolineare la non usucapibilità del ‘partus’ non solo (com’è sottinteso) da parte dell’erede del 
‘fur’ ma neppure (‘nec’) da parte dell’emptor in buona fede della madre. La soluzione di Scaevola viene 
dunque, in relazione alla medesima ipotesi di ‘ancilla praegnas subrepta’, a coincidere con quella di 
Giuliano. 
 
Ulpiano, do mesmo modo que Juliano, considerava a existência autônoma do nascituro concebido após o seu 
furto e salientava a importância do instante da concepção: Ulp. 42 ad sab. D.47,2,48,5: Ancilla si subripiatur 
praegnas vel apud furem concepit, partus furtivus est, sive apud furem edatur sive apud bonae fidei 
possessorem: sed in hoc posteriore casu furti actio cessat. Sed si concepit, partus furtivus est, sive apud 
furem edatur sive apud bonae fidei possessorem: sed in hoc posteriore casu furti actio cessat. Sed si concepit 
apud bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi 
possit. Idem et in pecudibus servandum est et in fetum eorum, quod in partu. “Se uma escrava é subtraída 
grávida ou concebeu junto a um ladrão, o parto é furtivo, seja se nascer junto ao ladrão, seja se nasceu junto 
ao possuidor de boa-fé: mas neste caso posterior cessa a ação de furto. Mas se concebe junto ao possuidor de 
boa-fé e aí der à luz, ocorrerá que o parto não é furtivo, pois ainda certamente pode ser usucapido. Também 
se deve observar quanto aos animais e ao feto deles, igualmente o que deve ser observado quanto ao parto”. 
Traduções de H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ – O Nascituro no Direito Romano Justinianeu: Fontes, 
Terminologia e Princípios, Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2002, pp.187;193. 
É provável que Ulpiano tenha fundamentado a ratio de sua argumentação na obra de Juliano. 
 
Para Ulpiano e Paulo o herdeiro do ladrão não podia usucapir o parto da escrava. Paul. 54 ad ed. D.41,3,4,15: 
Heres, qui in ius defuncti succedit, licet apud eum, ignorantem ancillam furtivam esse, conceperit ea, et 
pepererit, non tamen usucapiet. “O herdeiro que sucede no direito do defunto (o qual desconhecia haver uma 
escrava furtiva), embora junto dele esta escrava concebesse e desse à luz, não a adquirirá ainda por 
usucapião”. Para retomar o parto furtado, o Pretor concedeu uma Ação Publiciana in rem, concebido junto ao 
comprador de boa-fé. Ulp. 16 ad ed. D.6,2,11,2: Partus ancillae furtivae, qui apud bonae fidei emptorem 
conceptus est, per hanc actionem petendus est, etiamsi ab eo, qui emit, possessus non est; sed heres furis 
hanc actionem non habet, quia vitiorum defuncti successor est. “O parto de uma escrava furtada, que foi 
concebido junto ao comprador de boa-fé, deve ser pedido por esta ação [ação publiciana in rem], mesmo que 
não tenha sido possuído por aquele que a comprou. Mas o herdeiro do ladrão não tem esta ação, porque é 
sucessor dos vícios do defunto”. Vejam-se P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.54-59, 
que explica na p.58, nota 112; 61, nota 121, que a razão do nascido da escrava não ser objeto de aquisição 
imediata para o possuidor de boa-fé, decorria do fato dele não ser considerado fruto, não foi equiparado 
juridicamente à cria dos animais e M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto cit. 
(nota 40 supra), pp.262, nota 107 e 263;269, afirma que Paulo fundamenta o início do lapso temporal do 
usucapião do escravo furtivo ao momento do nascimento, desconsidera o momento da concepção. Vejam-se, 
Paul. 54 ad ed. D.41,3,4,19; Paul. 7 ad Plaut. D.41,1,48,2. Para o jurisconsulto Paulo não há distinção 
jurídica entre os animais e os frutos inanimados. Além disso, conclui o autor que o nascituro não poderia ser 
contemplado na sucessão legítima, nem ser-lhe concedido o postliminium, nem o direito de patronato, se ele 
fosse considerado pars (parte da mãe ou de suas vísceras). Na verdade, de acordo com H.M.F. MADEIRA, O 
Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.15;37;48, o termo pars estaria vinculado ao verbo pario, 
es, ere, peperi, partum que primitivamente significava “proporcionar uma criança ao marido” (spes prolis). 
Partus raramente é mencionado nas fontes. Os termos venter e uxor não devem ser confundidos como pars 
matris, mas como ser autônomo, independente em relação à mãe e titular de direitos.  
71 P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.62-63. Veja-se, Afric. 7 quaest. D.47,2,60: 
Ancilla fugitiva quemadmodum sui furtum facere intelligitur, ita partum quoque contrectando furtivum facit. 
“A escrava fugitiva se considera, de algum modo, como fazer o furto de si mesma, assim também subtraindo 
o parto, o faz furtivo”. Africano interpretou, portanto, que a escrava mãe e o partus tinham existências 
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É importante salientar que se uma escrava grávida fosse alienada, legada ou 

usucapida (um ano para bens móveis, segundo a Lei das XII Tábuas), considerava-se o 

momento do nascimento para determinar de quem seria a titularidade do parto. 

 

Ven. 6 interd. D.41,1,66: Cum praegnas mulier legata aut usucapta aliove quo 

modo alienata pariat, eius fient partus, cuius est ea, cum eniteretur, non cuius tunc fuisset, 

cum conciperet. 

“Quando uma mulher grávida legada ou adquirida por usucapião ou alienada por 

algum outro modo der à luz, os partos se tornam daquele de quem ela é quando ela dera à 

luz; não de quem ela fosse naquele tempo quando concebera”. 

 

4) o direito de patronato não se extingue “enquanto possa nascer um filho do 

patrono”, ou seja, considera a existência do nascituro e o seu direito ao patronato. A 

presença de um filho concebido impede a extinção do direito de patronato após a morte do 

pai-patrono.72 

 

1.1.2. STATUS 

Qualquer alteração na situação jurídica da mãe, durante a sua gravidez, que fosse 

desvantajosa para o nascituro (divórcio, capitis deminutio maxima e media dos pais), não 

teria nenhuma influência sobre sua situação.73 

                                                                                                                                                                                
distintas e autônomas, pois a mãe, ao fugir, subtraía do dono não somente a si mesma, mas também o filho 
nascituro. M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto cit. (nota 40 supra), p.269, 
afirma que poderia ser considerado furtivus tanto o concebido humano quanto aquele de outros animais, 
mesmo que nascesse junto a um possuidor de boa-fé. O nascituro é furtivus desde a concepção, de acordo 
com o princípio qui in utero sunt, in toto paene iure civile intelleguntur in rerum natura esse. Veja-se, E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.292-294. 
72 P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.37-38;49-50;54-55;133-134;191-192. O autor 
conclui que, dentro destas quatro hipóteses, o commodum deve ser considerado como um princípio comum, 
exceto no caso da subtração (roubo ou furto) da escrava grávida. Este caso não traria qualquer vantagem ao 
nascituro, mas apenas do proprietário da escrava mãe. Em D.1,5,26, o princípio do commodum do nascituro é 
aplicado às quatro hipóteses e estas possuem uma ratio comum. É a conclusão do autor na p.56: Ci pare che 
la concessione al nascituro di un posto nella successione secondo la legge, del beneficio del postliminio e del 
diritto di patronato, siano comprensibili assumendo che i giuristi intendessero il concepito come una 
esistenza dotata di autonoma rilevanza.  
73 PS 2,24,1: Si serva conceperit et postea manumissa pepererit, liberum parit. “Se uma escrava conceber e 
depois de ser manumitida der à luz, dá à luz um filho livre”; PS 2,24,2: Si libera conceperit et ancilla facta 
pepererit, liberum parit: id enim favor libertatis exposit. “Se uma mulher livre conceber e der à luz feita 
escrava, dá à luz um filho livre, pois deste modo exige o favor da liberdade”; PS 2,24,3: Si ancilla conceperit 
et medio tempore manumissa sit, rursus facta ancilla pepererit, liberum parit: media enim tempora libertati 
prodesse, non nocere possunt. “Se uma escrava conceber e no intervalo fosse manumitida, e der à luz feita 
escrava novamente, dá à luz um filho livre, pois os intervalos podem beneficiar a liberdade, não prejudicá-
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Marc. 1 inst. D.1,5,5,2-3: 2. Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt: sufficit 

enim liberam fuisse eo tempore quo nascitur, licet ancilla concepit. Et e contrario si libera 

conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci (nec interest 

iustis nuptiis concepit an volgo), quia non debet calamitas matris nocere ei qui in ventre 

est. 3. Ex hoc quaesitum est, si ancilla praegnas manumissa sit, deinde ancilla postea facta 

aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. Et tamen rectius probatum est 

liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse. 

 

 “2. Ingênuos são os que nascem de mãe livre: pois basta ter sido livre ao tempo em 

que nasce, mesmo se como escrava concebeu. E pelo contrário, se tiver concebido estando 

livre e depois der à luz como escrava, estabeleceu-se nascer livre aquele que nasce (nem 

interessa se o concebeu em justas núpcias ou vulgarmente), porque a calamidade da mãe 

não deve prejudicar aquele que está no ventre. 3. E perguntou-se: Se uma escrava grávida 

for manumitida, e depois destes fatos, feita escrava ou expulsa da cidade, der à luz, ela dá à 

luz um livre ou um escravo? Mas também com mais correção se deve reconhecer que 

nasce livre e que é suficiente àquele que está no ventre ter tido uma mãe livre ou livre no 

intervalo”. 

 

O favor libertatis atribuía status ao nascituro cuja mãe tivesse sido livre em 

qualquer momento da sua gestação, da concepção até o parto, com o escopo de aumentar o 

número de cidadãos romanos (civitas augescens).74 

                                                                                                                                                                                
la”. Por “intervalo” (medio tempore) entende-se o período de tempo que transcorre entre a concepção, a 
manumissão e o parto. O status de livre e cidadão romano era atribuído no momento da concepção, ou, se 
mais favorável, qualquer momento entre a concepção e o nascimento (favor libertatis). Este princípio do 
favor libertatis não é homogêneo em relação ao favor liberorum, desenvolveram-se em períodos distintos. De 
acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.218, o favor libertatis teria 
surgido entre os séculos I e II d.C.; o favor liberorum teria surgido apenas na legislação de Teodósio. O favor 
liberorum surge em virtude da forte influência cristã na legislação do período pós-clássico, com o escopo de 
proteger tanto o matrimônio quanto a prole. Marciano estabelece que independe que a concepção tenha 
ocorrido ou não em justas núpcias. Veja-se, UE 5,10: In his, qui iure contracto matrimonio nascuntur, 
conceptionis tempus spectatur: in his autem, qui non legitime concipiuntur, editionis veluti si ancilla 
conceperit, deinde manumissa pariat, liberum parit nam quoniam non legitime concepit, cum editionis 
tempore libera sit, partus quoque liber est. “Em relação aos nascidos de casamento contraído segundo o 
direito, considera-se o momento da concepção; em relação aos não legitimamente concebidos, o do 
nascimento. Por exemplo, se uma escrava concebeu e depois de alforriada der à luz, seu parto será livre; pois, 
desde que não concebeu legitimamente, sendo livre no momento de dar à luz, seu parto também será livre”. 
Neste sentido, Inst. 1,4pr.; Pomp. l. s. enchiridii D.1,2,2,7. Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.75-76; 172; P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota  supra), 
p.82. 
74 Vejam-se Marc. 4 reg. D.40,5,53pr.; Marc. 14 inst. D.49,15,25. Sobre a utilitas publica favorecer a 
liberdade do nascituro (favor libertatis propter utilitatem publicam), veja-se H.M.F. MADEIRA, Nascituro e 
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Prevaleceu o princípio em que “a calamidade da mãe não deve prejudicar aquele 

que está no ventre”, com a mesma ratio apresentada no princípio do commodum por Paulo 

em D.1,5,7. 

O nascituro não sofre as desvantagens da mulher grávida, cidadã romana, que foi 

condenada à pena de morte ou à pena do exílio.75 

 

Gai. 1,90: Itaque si cui mulieri civi Romanae praegnati aqua et igni interdictum 

fuerit, eoque modo peregrina facta tunc pariat, complures distinguunt et putant, si quidem 

ex iustis nuptiis conceperit, civem Romanum ex ea nasci, si vero vulgo conceperit, 

peregrinum ex ea nasci. 

 “Portanto, se uma mulher cidadã romana, grávida, lhe for imposta a interdição da 

água e do fogo, e, tornada peregrina nessas condições, vier a parir, muitos distinguem e 

pensam que se concebeu em justas núpcias, o dela nascido é cidadão romano; se, porém, 

concebeu ilegitimamente, o dela nascido é peregrino”.76  

 

Ulpiano informa que o imperador Adriano, por meio de um rescrito, permitiu que a 

pena capital não fosse aplicada à mulher grávida condenada, até o momento em que ela 

desse à luz. É o direito à vida do nascituro que é protegido neste caso, quer a mãe fosse 

livre ou escrava. 

 

Ulp. 27 ad Sab. D.1,5,18: Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit 

liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse 

servari eam, dum partum ederit. Sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni 

interdictum est, civem Romanum parit et in potestate patris. 

“O imperador Adriano determinou em um rescrito a Publício Marcelo que, como 

livre, a grávida que for condenada ao último suplício dá à luz o filho livre e que é de 

costume que ela seja conservada até que venha o parto. Mas se deu a ela, que concebeu em 

justas núpcias, o interdito da água e do fogo, ela dá à luz um cidadão romano e sob a 

                                                                                                                                                                                
utilidade pública no Direito Romano, in Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 3 
(1997), pp.73-76. No mesmo sentido, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), 
pp.218;224;310; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.291, nota 50.  
75 P. CATALANO, El concebido ‘sujeto de derecho’ según el sistema jurídico romano, in Direito de Família 
no Novo Milênio – Estudos em homenagem ao Professor Álvaro Villaça Azevedo, São Paulo, Atlas, 2010, 
p.396. Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.75-76; 172; 
P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.82; G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 
supra), p.64. 
76 Tradução de A. CORRÊA - G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano – Institutas de Gaio e de Justiniano 
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postestas do pai”. 

 

Com a expressão solitum est, Ulpiano indica um costume, por muitos anos 

arraigado na sociedade romana (mores maiorum), que consiste na prática de suspender a 

condenação da mulher até o momento do parto.77  

Por outro lado, para sua condição social, deve-se considerar também a situação no 

momento de sua concepção, v.g. o filho de um senador nascido nesta ordem, ainda que seu 

pai fosse removido durante a gravidez de sua esposa, será considerado como da classe 

senatorial. 

 

Ulp. 1 ad leg. Iul. et Pap. D.1,9,7,1: Item Labeo scribit etiam eum, qui post mortem 

patris senatoris natus sit, quasi senatoris filium esse. Sed eum, qui posteaquam pater eius 

de senatu motus est, concipitur et nascitur, Proculus et Pegasus opinantur non esse quasi 

senatoris filium, quorum sententia vera est: nec enim proprie senatoris filius dicetur is, 

cuius pater senatu motus est antequam iste nasceretur. Si quis conceptus quidem sit, 

antequam pater eius senatu moveatur, natus autem post patris amissam dignitatem, magis 

est ut quasi senatoris filius intellegatur: tempus enim conceptionis spectandum plerisque 

placuit. 

 

“Igualmente, Labeão escreve que também é como um filho de senador aquele que 

nascer depois da morte do pai senador. Mas Próculo e Pégaso opinam não ser como filho 

de senador aquele que é concebido e nasce depois de seu pai ter sido removido do senado, 

opinião dos quais é verdadeira, pois não propriamente se diz filho de senador aquele cujo 

pai foi removido do senado antes de ele nascer. Na verdade se alguém foi concebido antes 

que o pai dele fosse removido do senado, mas nascido depois do pai ter perdido a 

dignidade, é melhor que ele seja considerado como filho de senador. Pois agradou à 

maioria que o tempo da concepção deveria ser observado”. 

 

É suficiente, para ser qualificado como filho de senador, que o pai fosse senador no 

momento da concepção. Neste caso, o princípio tempus conceptionis spectandum é 

utilizado, em conjunto com o critério do commodum, na atribuição do status, neste caso a 

dignitas senatorial daquele que estava no ventre num primeiro momento, mas que já havia 

                                                                                                                                                                                
vertidas para o português, em confronto com o texto latino, vol.2, São Paulo, Saraiva, 1951, pp.42-43. 
77 M.V. SANNA, Spes nascendi – Spes patris (nota 18 supra), pp.524;526-527. 
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nascido.78 

Isto era importante para estabelecer os impedimentos matrimoniais relativos à lex 

Iulia de maritandis ordinibus, ou seja, quem era filho, filha, neto, neta, bisneto e bisneta de 

senador e não poderia casar-se com as libertas e as feminae probrosae.79 

Em relação ao substantivo dignitas, proveniente do adjetivo dignus, tinha diversos 

significados, de acordo com o assunto tratado: valores morais fundamentais da sociedade 

romana, valores éticos, méritos e cargos militares ou políticos e também a condição 

jurídica e social dos homens, o seu status. O conceito de dignitas também pode ser 

associado ao conceito de pudor (honradez, virtude) e o temor da desonra (metus 

ignominiae). 

Ulpiano adotou a mesma ratio, ou seja, a equiparação jurídica entre o nascituro e o 

nascido (a admissão do modo mais benigno ao nascituro), ao considerar que o filho é 

decurião quando, no momento da concepção ou durante qualquer período da gestação 

(medio tempore)80, seu pai fosse decurião e posteriormente fosse removido da ordem. 

 

Ulp. 1 disp. D.50,2,2,2-3: 2. In filiis decurionum quaestio est, utrum is solus 

decurionis filius esse videatur, qui conceptus et natus est ex decurione, an vero et is, qui 

ante natus est, quam pater decurio fieret. Et quidem quantum pertinet, ne fustibus 

castigetur et ne in metallum detur, non nocet plebeio patre esse natum, si postea honor 

decurionis patri eorum accesserit. In avo quoque Papinianus idem respondit, ne patris 

                                                           
78 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.93;96. Na conclusão deste autor, 
pp.98-99, “nascido, pode aproveitar-se da condição que tinha ao tempo da concepção, se ela for mais 
favorável do que a do tempo do nascimento, aplicando-se a máxima tempus conceptionis spectandum”. De 
acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.309-310, l’elaborazione 
intelletuale appena indicata veniva, in tal modo, ad ancorarsi ad un principio la cui origine mi è sembrato di 
poter cogliere nell’esigenza di conciliare l’equiparazione tra nascituro e nato con la normativa augustea 
diretta a prevedere particolari vantaggi collegati ai meriti demografici ma che rapidamente assunse 
anch’esso veste di criterio di ordine generale, fungendo, per un verso, da limite interno e, per l’altro, da 
‘ratio’ ispiratrice della regola richiamata. Para F. LAMBERTI, Concepimento e nascita nell’esperienza 
giuridica romana cit. (nota 52 supra), pp.347-349, a solução jurisprudencial de Ulpiano, fundamentada em 
exemplos das obras de Labeão, Próculo e Pégaso, considerou o commodum do nascido, vinculado a um 
momento em que o puer era “apenas” concebido. Ao verbo intellegere, na compreensão da autora, como 
neste e em outros fragmentos, vinculava-se geralmente um advérbio ou uma proposição comparativa, como 
quasi ou tam si. 
79 R. ASTOLFI, Femina probrosa, concubina, mater solitaria, in SDHI 31 (1965), p.38, nota 47. Também 
permanecia como filho de senador, aquele que fosse adotado por uma família de dignidade social inferior. 
Vejam-se Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D.1,9,5; Paul. 2 ad l. Iul. et Pap. D.1,9,6pr.;-1. 
80 Ulp. 1 disp. D.50,2,2,5: Si ad tempus ordine moto patre fuerit natus medioque tempore conceptus et editus, 
an quasi decurionis filius nascatur, licet pater eius ante obierit, quam in ordinem venerit? Quod benigne erit 
admittendum. “Se tiver nascido de um pai removido da ordem por um tempo e nesse meio tempo for 
concebido e nascido, acaso nascerá como filho de decurião, embora o pai dele morra antes de voltar à ordem? 
É o que deve ser pelo modo mais benigno admitido”. Veja-se, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 
supra), pp.295-296, nota 59. 
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nota filius macularetur. 3. Sed si pater ipsius ordine motus sit, si quidem ante 

conceptionem eius moveatur, arbitror eum quasi plebei filium in honoribus spectari: quod 

si post conceptionem pater ipsius dignitatem amiserit, dicendum erit benigne ut decurionis 

filium intuendum.  

“2. A questão quanto aos filhos dos decuriões é: acaso só parece ser filho de 

decurião quem foi concebido e nasceu de decurião ou também na verdade o é aquele que 

nasceu antes que o pai se tornasse decurião. E na verdade quanto a que não seja castigado 

com varas nem seja condenado às minas, não prejudica o plebeu ter nascido do pai se só 

depois a honra de decurião atingiu o pai deles. Quanto ao avô, também Papiniano responde 

o mesmo, para que o filho não seja desonrado pela mancha do pai. 3. Mas se o pai dele foi 

removido da ordem, se na verdade foi removido antes da concepção dele, arbitro que ele 

seja considerado quanto às honras como filho de plebeu: porque depois da concepção o pai 

dele perdeu a dignidade, deve-se dizer de modo mais benigno que deve ser considerado 

como filho de decurião”. 

 

1.1.3. DIREITOS SUCESSÓRIOS 

Ulpiano divide os herdeiros (sui heredes) entre nascidos ao tempo da morte do 

testador (in rebus humanis...fuerint) ou ao menos concebidos (saltem concepti). No Direito 

Hereditário Romano, tanto aos denominados póstumos sui quanto aos alieni, aplicava-se o 

princípio da necessidade de sua existência (in rerum natura) no momento da morte do 

testador.81  

Ulpiano indica que para ser considerado póstumo e ter direito à sucessão do de 

cuius como sui heredes é preciso estar nas coisas humanas ou ao menos concebido no 

momento da morte do hereditando (vel in rebus humanis vel saltem concepti fuerint). 

 

Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,8: Sciendum est autem nepotes et deinceps interdum, 

etiamsi parentes eos mortis tempore praecesserunt, tamen posse suos heredes existere, 

quamvis successio in suis heredibus non sit. Quod ita quamvis successio in suis heredibus 

non sit. Quod ita procedit. Si pater familias testamento facto decesserit exheredato filio, 

mox deliberante herede instituto filius decessit, postea deinde repudiavit heres institutus: 

nepos poterit suus heres esse, ut et Marcellus libro decimo scripsit, quoniam nec delata est 

                                                           
81 V. SCIALOJA, Diritto ereditario romano cit. (nota 22 supra), pp.157-158. 
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filius hereditas. Idem erit dicendum et si filius ex asse sub condicione, quae fuit in arbitrio 

ipsius, vel nepos sub omni institutus non impleta condicione decesserint: nam dicendum 

erit suos posse succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in rebus humanis vel 

saltem concepti fuerint: idque et Iuliano et Marcelo placet. 

 

“Mas se deve saber que os netos e sucessivamente, às vezes, mesmo que 

precederam parentes a eles no tempo da morte, podem, todavia, ser herdeiros seus, em 

qualquer momento em que não haja sucessão em seus herdeiros. É o que acontece se um 

pai de família, feito o testamento, morrer tendo sido deserdado o filho e imediatamente, 

enquanto delibera o herdeiro instituído, o filho morre; depois disso o herdeiro instituído 

repudiou: o neto poderá ser seu herdeiro, como Marcelo no livro décimo escreveu, porque 

a herança não foi deferida ao filho. Igualmente há de se dizer também se o filho herdeiro 

da totalidade sob a condição que ficou sujeita ao arbítrio dele mesmo, ou o neto instituído 

sob condição de qualquer espécie, falecessem sem estar cumprida a condição. Pois há de se 

dizer que os seus herdeiros podem suceder se de algum modo ao tempo da morte do 

testador estiverem nas coisas humanas ou ao menos concebidos: e isto também apraz a 

Juliano e a Marcelo”. 

  

Calístrato identificou os termos liberi e sui ao significado de descendentes, como é 

possível verificar em Call. 2 quaest. D.50,16,220pr., que trata da relação entre ascendentes 

e descendentes fundamentada na cognação.82  

Ulpiano, num fragmento que trata do direito dos filhos póstumos receberem 

legados, identifica o termo sui com o termo filius. Suus é um termo que inclui tanto os 

descendentes do sexo masculino quanto os do sexo feminino.83 

 

                                                           
82 Callist. 2 quaest. D.50,16,220pr.: ‘Liberorum’ appellatione nepotes et pronepotes ceterique qui ex his 
descendunt continentur: hos enim omnes suorum appellatione lex duodecim tabularum comprehendit. Totiens 
enim leges necessariam ducunt cognationem singulorum nominibus uti (veluti filii, nepotis, pronepotis 
ceterorumve qui ex his descendunt), quotiens non omnibus, qui post eos sunt, praestitum voluerint, sed solis 
his succurrent, quos nominatim enumerent. At ubi non personis certis, non quibusdam gradibus praestatur, 
sed omnibus, qui ex eodem genere orti sunt, liberorum appellatione comprehenduntur. “Na denominação de 
‘filhos’ incluem-se os netos, os bisnetos e os demais que deles descendem, pois a Lei das XII Tábuas a estes 
compreende com o nome de “seus”. Todas as vezes que as leis consideram necessária que a cognação se 
utilize dos nomes de cada um deles (como o de filhos, o de netos, o de bisnetos e os outros que deles 
descendem), elas, tantas vezes, desejarão que se dê a prestação não a todos que estão depois deles, mas 
socorrerão somente aos que nominalmente enumerem. Mas onde se oferece a prestação, não a certas pessoas, 
não a certos graus, mas a todos que nascerem daquela mesma estirpe, compreendem-se na denominação de 
‘filhos’. 
83 P. FERRETI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.170-172; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 
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Ulp. 15 ad Sab. D.50,16,164pr.: Nomen ‘filiarum’ et in postumam cadere 

quaestionis non est, quamvis ‘postumae’ non cadere in eam, quae iam in rebus humanis 

sit, certum sit. 

“O nome ‘de filhas’ também está fora de questão que se refere à póstuma, embora 

seja certo que no nome de ‘póstuma’ não se inclua aquela que já esteja in rebus humanis 

[nascida]”.84 

 

As filhas póstumas são aquelas que ainda não nasceram, mas que nascerão após a 

morte do pai ou de outro ascendente masculino. Ainda não estavam in rebus humanis; já 

estavam, porém, in rerum natura. Os postumi sui, ou seja, aqueles existentes no ventre 

materno no momento da morte do paterfamilias podem ser enumerados dentre os liberi.85 

Os filhos in rebus humanis se referem aos já nascidos. 86 

A questão da importância da “existência” torna-se nítida no direito das sucessões. 

Ao neto concebido (e, portanto, existente) após a morte do avô, quando o pai já tivesse 

morrido, cabia a herança legítima. Aquele, porém, que foi concebido após a morte do avô, 

não tem direito nem à herança legítima, nem à bonorum possessio.  

                                                                                                                                                                                
supra), pp.117;266. 
84 Veja-se, Ulp. 62 ad Ed. D.50,16,56,1: ‘Liberorum’ appellatione continentur non tantum qui sunt in 
potestate, sed omnes qui sui iuris sunt, sive virilis sive feminine sexus sunt exve feminini sexus descendentes. 
“Na palavra ‘filhos’ incluem-se não apenas aqueles que se encontram sob a potestas, como também todos os 
que são juridicamente independentes, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, ou os descendentes 
tanto por linha masculina quanto por linha feminina”. 
85 De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.131-135;140-141;251, nem todos os 
liberis podem ser considerados heredes sui et necessarii, mas apenas aqueles que se encontram sob a potestas 
do paterfamilias no momento da sua morte. É importante ressaltar que a patria potestas incide sobre os filhos 
já concebidos, procriados, já existentes no ventre materno. O poder do paterfamilias é ilimitado em relação a 
todos os elementos que pertencem à familia proprio iure, filhos, esposa, escravos, animais e também sobre os 
nascituros, indivíduos que, com a concepção, tornam-se uma vida autônoma dentro do grupo familiar. É no 
momento da concepção que se origina a postestas do paterfamilias, com a aquisição de status (libertatis, 
civitatis, familiae). É suficiente para o surgimento da patria postestas que o nascituro esteja in rerum natura, 
já exista e consequentemente, pertença à família. Uma constituição de 293 d.C., promulgada por Diocleciano 
e Maximiano, refere-se aos nascituros com a expressão in rebus humanis non invenitur e afirma que eles já 
estavam submetidos aos sacra familiares, ou seja, submetidos à patria potestas desde a concepção. E indica 
que esta disposição tinha como fundamento o ius honorarium. O rescrito se refere a um neto póstumo, 
concebido quando o de cuius ainda estava vivo. Veja-se Diocl. et Max. C.6,55,3 (293): Ut intestato defuncto 
filius ac nepos ex alio, qui mortis eius tempore in rebus humanis non invenitur, manentes in sacris pariter 
succedant, evidenter lege duodecim tabularum cavetur. Quod et honorarii iuris observatio sequitur. 
“Evidentemente se dispõe na Lei das XII Tábuas, que àquele que falece intestado, sucendem-lhe em partes 
iguais o filho e o neto nascido de outro filho, que no momento da morte daquele não está in rebus humanis, 
se estivessem in sacris. Ao que se segue também a observância do ius honorarium”.  
86 Ulp. 4 ad Sab. D.28,6,10,1: Quos possum heredes mihi facere necessarios, possum et filio, ut servum 
meum et fratrem suum, quamvis in rebus humanis nondum sit: postumus igitur erit fratri heres necessarius. 
“Os que eu posso fazer herdeiros necessários a mim, posso também fazer a meu filho, por exemplo, o meu 
servo e o irmão dele, embora ainda não esteja nas coisas humanas. O póstumo, portanto, será herdeiro 
necessário ao irmão”. Vejam-se Ulp. 6 ad Sab. D.28,6,2,4; Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7,3. Neste sentido, C. 
TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.220; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 
supra), pp.117;122-123. 
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A Lei das XII Tábuas já determinava que a herança caberia apenas para quem 

existisse (in rerum natura) no momento da morte do de cuius. O termo suus heres se refere 

ao póstumo.87 

Dois fragmentos do livro 38, título 16 do Digesto de Justiniano (De suis et legitimis 

heredis), devem ser examinados de maneira mais aprofundada: 

 

Iul. 59 dig. D.38,16,6: Titius exheredato filio extraneum heredem sub condicione 

instituit: quaesitum est, si post mortem patris pendente condicione filius uxorem duxisset et 

filium procreasset et decessisset, deinde condicio instituti heredis defecisset, an ad hunc 

postumum nepotem legitima hereditas avi pertineret. Respondit: qui post mortem avi sui 

concipitur, is neque legitimam hereditatem eius tamquam suus heres neque bonorum 

possessionem tamquam cognatus accipere potest, quia lex duodecim tabularum eum vocat 

ad hereditatem, qui moriente eo, de cuius bonis quaeritur, in rerum natura fuerit, 

“Tício, deserdado o filho, instituiu um herdeiro estranho sob condição: perguntou-

se se depois da morte do pai, pendente a condição, o filho se casasse e procriasse um filho 

e morresse, e depois a condição do herdeiro instituído não se verificasse, acaso a este neto 

póstumo pertence a legítima herança do avô? Respondeu: quem depois da morte do seu 

avô é concebido, este nem a legítima herança dele, como heres suus, nem a bonorum 

possessio, como cognado, pode receber, porque a lei das doze tábuas chama à herança 

aquele que havia estado in rerum natura no momento da morte daquele de cujos bens se 

demanda”.88 

                                                           
87 Veja-se G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.75, que utiliza uma expressão do direito 
moderno (capacidade jurídica sucessória) em sua exegese relativa ao fragmento, E. BIANCHI, Per 
un’indagine cit. (nota 2 supra), p.3, specie in argomento di capacità giuridica successoria, ritengo possa 
esser detta qualche nuova parola su colui che, soltanto concepito in vita del ‘paterfamilias’, nascendo 
postumo, ne diviene erede, concretizando con ciò un diritto che si genera solo sul presupposto della sua 
materiale esistenza: quel ‘in rerum natura esse (...). Sem qualquer fundamentação e contrária à própria 
legislação romana, F. LAMBERTI, Studi sui ‘postumi’ cit. (nota 52 supra), p.46, afirma que Juliano em 
D.38,16,8pr., utiliza o termo cognati em sentido atécnico, vulgar, porque em sua opinião não há possibilidade 
de vínculo parental entre o avô e o neto que foi concebido após a sua morte. 
88 Um caso semelhante é tratado por Ulpiano, em Ulp. 10 ad Sab. D.28,3,6pr. ao se questionar se o 
nascimento de um neto, já concebido no momento da morte do testador de cuius, rompe o testamento no qual 
foi deserdado o filho do testador e instituído herdeiro um estranho sob condição. Ulpiano responde 
negativamente. Na hipótese do estranho ter renunciado à herança, aplica-se a sucessão ab intestato, desde que 
antes desta renúncia o filho do de cuius esteja morto. Sucede o neto, desde que ele já tenha sido concebido no 
momento da morte do avô: Si quis filio exheredato nuru praegnate relicta decesserit et extraneum sub 
condicione instituerit et pendente condictione post mortem patris vel deliberante herede instituto de adeunda 
hereditate exheredatus filius decesserit et nepos fuerit natus, an rumpat testamentum? Et dicemus 
testamentum non rumpi, cum nec exheredari huiusmodi nepos deberet ab avo, quem pater praecedebat. 
Plane si forte institutus omiserit hereditatem, hunc avo suum futurum heredem ab intestato non dubitatur. 
Utrumque propriis rationibus: nam adgnascendo quidem is rumpit quem nemo praecedebat mortis tempore: 
ab intestato vero is succedit cui ante eum alii non est delata hereditas, non fuisse autem filio delatam 
hereditatem apparet, cum deliberante instituto decesserit. Sed haec ita, si mortis avi tempore in utero nepos 
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O substantivo conceptus neste fragmento é utilizado por Celso como sujeito de um 

princípio geral, para indicar o fruto da concepção (o concebido).  

Segundo Juliano, aquele que foi concebido após a morte do avô não podia receber a 

herança como suus heres nem pedir a posse dos bens como cognatus. O jurisconsulto 

excluiu da sucessão aquele que não tivesse sido concebido (no momento da morte do 

hereditando), ou seja, deveria estar in rerum natura esse. O jurisconsulto Juliano indica 

que o momento da concepção do nascituro (início de sua existência) é o critério para que 

lhe sejam atribuídos diversos direitos, como a legitima hereditas e a bonorum possessio. 

Discordamos da opinião de F. LAMBERTI
89, quando esta defende que a leitura 

“literal” do fragmento de Juliano é a única “correta” e “possível”, ou seja, para a autora o 

sintagma qui (...) in rerum natura fuerit se referia exclusivamente ao já nascido, aquele que 

já estava “presente” na natureza, não ao nascituro. Na realidade, equivoca-se a autora na 

interpretação “literal”, uma vez que, concebido o neto durante a vida do avô e se este neto 

nasceu após a morte do pai, ele será herdeiro do avô porque já era existente na natureza das 

coisas (já estava in rerum natura) no momento da morte do pai.  

A conclusão no fragmento de Celso (D.38,16,7), in rerum natura fuerit não faz 

referência apenas às características fisiológicas do nascituro (caráter físico-biológico), mas 

trata também das relações econômico sociais em relação ao filho póstumo.  

Aliás, a expressão in rerum natura no trecho de Juliano D.38,16,6 tem o mesmo 

sentido daquela presente em D.1,5,26 (in rerum natura esse intellegi).  

                                                                                                                                                                                
fuit. Ceterum si postea conceptus est, Marcellus scribit neque ut suum neque ut nepotem aut cognatum ad 
hereditatem vel ad bonorum possessionem posse admitti. “Se alguém tiver morrido estando o filho deserdado 
e estando a nora grávida e instituir um estranho sob condição; e pendente a condição, depois da morte do pai 
ou deliberando o herdeiro instituído aceitar a herança, morrer o filho deserdado e o neto nascer, acaso rompe 
o testamento? E dizemos que não se rompe o testamento quando o neto a quem o pai precedia não deve ser 
deserdado por este modo pelo avô. Certamente, se por acaso o instituído tiver recusado a herança, não se 
duvide que este será futuro herdeiro ab intestato do avô. Um e outro segundo as próprias razões: pois 
nascendo [um agnado] depois do testamento na verdade este a quem ninguém precedia no tempo da morte o 
rompe. Mas ab intestato este sucede àquele outro antes dele a quem a herança não foi diferida, mas não 
parece que a herança tenha sido transferida ao filho, já que morrera quando o instituído deliberava. Mas estas 
coisas são assim, se no tempo da morte do avô o neto estava no útero. Além disso se depois disso foi 
concebido, Marcelo escreve que não podem ser admitidas à herança e à bonorum possessio nem como heres 
suus, nem como neto, nem como cognado”. Marcelo tem o mesmo entendimento de Juliano em relação ao 
fato do neto ter sido concebido após a morte do avô. O neto não poderia ser chamado à herança legítima ou 
obter a bonorum possessio, pois não era neste caso considerado nem suus heres, nem cognado. A sucessão 
está condicionada à existência do nascituro no momento da morte do avô de cuius. Veja-se neste sentido, E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.302, nota 79;303. 
89 Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), pp.317-319. Não faz sentido 
o argumento da autora de que seria fruto de interpolação a forma como dois fragmentos da “massa sabiniana” 
(D.38,16,6 e 38,16,8) foram intercalados de maneira “artificial” a um fragmento da “massa edital” 
(D.38,16,7). Pelo contrário, o modo de disposição dos fragmentos reforça o entendimento que os 
compiladores justinianeus já consideravam que o nascituro estava in rerum natura. 
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Cels. 28 dig. D.38,16,7: Vel si vivo eo conceptus90 est, quia conceptus 

quodammodo91 in rerum natura esse existimatur.92 

“Ou, se, estando vivo aquele, foi concebido, porque o concebido de qualquer 

maneira é estimado estar in rerum natura”. 

 

A ratio deste fragmento está na Lei das XII Tábuas, pois nesta lei chamava-se à 

herança e beneficia-se com a bonorum possessio apenas aqueles que estivessem in rerum 

natura, ou seja, já tivessem sido concebidos no momento da morte do de cuius.93 

O neto que foi concebido após a morte do avô, não pode receber a herança como 

suus heres, nem pedir a posse dos bens como cognado, pois não estava in rerum natura no 

momento da morte do avô (in rerum natura fuerit).94  

                                                           
90 Veja-se H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.25-26. Em relação ao uso 
do termo conceptus, afirma E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.276-277, nota 12, mi pare più 
credibile che i giuristi romani, a merito del loro pragmatismo, abbiano utilizzato le parole di uso comune 
adeguandole agli scopi del loro argomentare giuridico. O termo conceptus foi utilizado pelos juristas, ora 
per indicare l’oggetto di un determinato negozio giuridico, ora per individuare il titolare di determinati 
diritti, pur sempre, però, col medesimo valore semantico.  
91 Nas palavras de P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), p.105, quodammodo era 
o termo, neste trecho de Juvêncio Celso, que indicava o princípio do commodum, ou seja, a paridade entre 
nascituro e nascido. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.118, 
indicaria a sincronia entre o momento da concepção e a existência in rerum natura. De acordo com E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.298-299, neste fragmento que provavelmente era a parte 
final de uma argumentação sobre os requisitos necessários para ser herdeiro na sucessão legítima (De suis et 
legitimis heredibus) Celso considerava o nascituro como sujeito de direitos sucessórios e generalizou a ratio 
em relação à existência do nascituro. Conceptus in rerum natura esse existimatur tem um alcance mais amplo 
que iure civili in rerum natura esse intelegi do fragmento de Juliano (D.1,5,26): si può osservare che l’aver 
isolato – in sede di compilazione del Digesto – quella che costituiva la ratio che il giurista poneva alla base 
della chiamata all’eredità del concepito, che poi nasceva postumo, è forse segno di una generalizzazione, 
definitivamente operatosi in epoca giustinianea, dell’ affermazione classica per cui il concepito è ‘in rerum 
natura’. G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.73, afirma que este fragmento de Celso, no 
âmbito dos conceitos, salienta o conceito geral da existência do nascituro; no âmbito dos princípios, a 
proteção colocada à disposição ao nascituro pelo “sistema jurídico romano”. Contra estas opiniões, F. 
ZUCCOTTI, In rerum natura cit. (nota 26 supra), pp.4-15, afirma que para estes filhos que nunca existiram, 
Juliano (D.1,5,26) e Celso (D.38,16,7) teriam introduzido limites à autonomia do nascituro por meio da 
locução in toto paene iure civile e o advérbio quodammodo. C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 
supra), pp.87-88, afirma que o trecho celsino, intercalado entre dois trechos de Juliano, constitui uma 
interpolação justinianeia, pois Celso era um defensor das doutrinas mucianas, que negavam a existência do 
nascituro. Este trecho, para o autor, não poderia ter sido escrito por Celso, opositor das obras servianas. 
92 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.62, afirma que neste fragmento 
celsino, considera-se o nascituro “na natureza das coisas”: “a presença do advérbio quodammodo (‘de algum 
modo’), embora suscite a ideia de que possa existir algum caso em que o nascituro não esteja in rerum 
natura, não é obstáculo à afirmação de que no caso narrado pelo jurista, o nascituro é estimado como estando 
in rerum natura.” 
93 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.241-242, nota 483;243. O requisito exigido para que o 
herdeiro esteja in rerum natura indica a existência do nascituro. 
94 Veja-se, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.114;156. Com o mesmo 
entendimento sobre a similaridade da expressão in rerum natura esse nos fragmentos D.38,16,6 e D.1,5,26 de 
Juliano, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.305: La rammentata lettura dell’in rerum natura 
esse intellegi – esser riconosciuto esistente – mi pare, infatti, possa essere estesa senza difficoltà anche all’in 
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Portanto, se já tivesse sido concebido no momento da morte do avô, teria direito à 

sucessão legítima e a pedir a posse dos bens, pois já existia, já estava in rerum natura. A 

prole eventual (qui post mortem avi sui concipitur), neste caso, não recebe proteção nem 

do ius civile, nem do ius honorarium.95 

Para a proteção do filho póstumo que tivesse sido deserdado ou preterido no 

testamento ou na herança, o pretor concedeu a querela inofficiosi testamenti. A preterição 

não tinha consequências quando ocorresse aborto ou morte apud hostes. 

 

Ulp. 14 ad ed. D.5,2,6pr.: Postumus inofficiosum testamentum potest dicere eorum, 

quibus suus heres vel legitimus potuisset fieri, si in utero fuerit mortis eorum tempore: sed 

et cognatorum, quia et horum ab intestato potuit bonorum possessionem accipere. Quid 

ergo? Eis imputatur, cur intestati non decesserant? Sed hoc nemo apud iudicem potest 

impetrare: non enim interdicitur testamenti factione. Hoc plane ei imputare potest, cur 

eum heredem non scripserit: potuit enim scriptus heres in possessionem mitti ex clausula 

de ventre in possessionem mitti ex clausula de ventre in possessionem mittendo: item natus 

secundum tabulas haberet. Simili modo et eum, qui post testamentum matris factum 

exsecto ventre extractus est, posse queri dico. 

 

“O póstumo pode dizer que é inoficioso o testamento daqueles aos quais poderia ter 

                                                                                                                                                                                
rerum natura esse existimari. Veja-se Gai.1,146-147, onde o jurista confirma a possibilidade de se nomear 
tutor aos netos, tanto concebidos quanto já nascidos, apenas na hipótese em que, após a morte do avô, eles 
não caiam sob o poder do pai. No caso dos póstumos, a eficácia do ato estava subordinada ao nascimento. 
Não se trata de uma fictio iuris considerar o póstumo como uma pessoa que cairia no poder do paterfamilias 
se este continuasse vivo e em consequência disto ser admitido entre os sui heredes. Neste sentido, Scaev. l. 
sing. D.50,17,73,1: Nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi ei, quem in suis heredibus, cum moritur, habuit, 
habiturusve esset, si vixisset. “Uma pessoa não pode dar tutor a outra, a não ser àquela que, quando morre a 
primeira, lhe suceda na herança, ou, se ela vivesse, a haveria de ter tido”. Tradução de R. LIMONGI FRANÇA, 
Brocardos Jurídicos – As Regras de Justiniano, 2ªed., São Paulo, RT, 1969, pp.80-81. LIMONGI faz algumas 
perguntas em relação a este fragmento: “Haveria de tê-la tido como o que? Como tutor? Ou o testador que 
haveria de ter tido a outra pessoa como herdeiro, com direito de sucessão?”. 
95 Gai. 3,4: Postumi quoque, qui, si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent, sui heredes sunt. 
“São também herdeiros seus os póstumos, que teriam estado sujeitos ao pátrio poder, se nascessem em vida 
do pai”. Esta fonte confirma a qualidade de sui heredes aos póstumos. Caso o filho não nascesse, tudo 
pertenceria ao herdeiro sobrevivente (ou seja, já existente) como se a herança tivesse sido deixada a ele por 
inteiro, desde o início. Vejam-se Gai. 12 ad ed. prov. D.26,2,1,1; Gai. 1 fideic. D.34,5,5,1; Gai. 1 fideic. 
D.34,5,7pr., onde o jurisconsulto Gaio utiliza o termo postumus para indicar o nascituro. Em relação ao termo 
futuri, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.105-106;112-113;140, defende que se refere a uma 
simples “previsão”de que os póstumos, no futuro, estariam submetidos à potestas do paterfamilias se este 
estivesse vivo. Não se trata de uma ficção a situação na qual o paterfamilias continuasse vivo. Em nenhuma 
fonte jurídica relativa aos póstumos, os jurisconsultos recorreram à fictio. A noção de sui no período clássico 
romano compreende todos aqueles sobre os quais, no instante da morte do paterfamilias, era exercida a 
patria potestas ou a manus, inclusive todos aqueles que ficariam submetidos ao poder de um novo 
paterfamilias. Quanto à expressão vivo parente, indica exatamente que no instante da morte do paterfamilias, 
entre este e o herdeiro (póstumo, filho ou descendente de grau posterior) deveria existir a relação de potestas. 
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sido heres suus ou herdeiro legítimo, se tiver estado no útero no tempo da morte deles; mas 

também o testamento dos cognados, porque também poderia receber ab intestato a 

possessio bonorum deles. O quê, portanto? A eles se imputa: porque não morreram sem 

testamento? Mas isto ninguém pode impetrar apud iudicem, pois não se proíbe a eles de se 

fazer testamento. O que com certeza se pode imputar a ele o porquê de não tê-lo inscrito 

herdeiro: pois poderia como herdeiro inscrito ser enviado pela cláusula “do ventre a ser 

imitido na posse”. Igualmente, uma vez nascido, teria secundum tabulas. Da mesma forma 

eu digo poder se queixar também aquele que depois de feito o testamento foi extraído do 

ventre da mãe”. 

 

O fragmento de Ulpiano trata de dois casos semelhantes: o póstumo, já existente 

quando do momento da morte de alguns parentes próximos, pode impugnar o testamento, 

por não ter sido mencionado, já é herdeiro legítimo desde a concepção; o filho que foi 

retirado do ventre da mãe (exsecto ventre extractus) por meio de um parto cesáreo, da 

mesma forma pode se valer da querela inoficiosi testamenti e rompe o testamento.96 

Em uma constituição de 246, promulgada pelo Imperador Felipe, o Árabe, relata-se 

um caso de um militar que não fez nenhuma menção em seu testamento de uma filha in 

utero e de outra filha já nascida (in rebus humanis), por ignorância ou persuadido por falso 

rumor prolatado e o silêncio neste caso não implica a deserdação das filhas, mas prevalece 

a voluntas do testador. 

 

Philipp. C.6,21,10: Si, cum vel in utero haberetur filia inscio patre milite, ab eo 

praeterita sit, vel cum in rebus humanis eam non esse falso rumore prolato pater putavit, 

nullam eius testamento fecit mentionem, silentium huiusmodi exheredationis notam 

nequaquam infligit. 

“Se, ou quando é tida a filha no útero sem o conhecimento de seu pai militar e por 

este foi preterida, ou quando o pai reputou que ela não estava nas coisas humanas por um 

falso rumor prolatado, se ele não fez menção alguma dela no testamento, o silêncio neste 

                                                           
96 Defende que o parto cesáreo em Roma foi considerado contra Naturam, contrariando os “fatos 
biológicos”, O.M. PÉTER, Il parto cesareo cit. (nota 30 supra), p.69, un figlio venuto alla luce nel momento 
della morte della propria madre o subito dopo, tramite un intervento artificiale, dal punto di vista del diritto 
non è considerato automaticamente parente di sangue della sua própria progenitrice, nell’utero della quale 
egli si è maturato.  Nell’ottica del diritto, il mero contatto biologico madre-figlio, che si manifesta nel fatto 
della gravidanza, ma non si conclude con l’atto di nascita, ovviamente non è sufficiente per stabilire chiari 
rapporti giuridici fra la progenitrice e la progenie. 
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caso não inflige verdadeiramente nenhuma nota de deserdação”.97 

 

O retorno do prisioneiro à Roma ou o nascimento do póstumo conferia a ambos a 

condição de sui heredes e provocavam a invalidade do testamento com a consequente 

abertura da sucessão ab intestato [Iust. C.6,12,2 (224); Scaev. 4 quaest. D.26,2,31; Ulp. 3 

ad Sab. D.28,3,3,6)].  

No caso da existência de legados já entregues, o pretor concedeu uma “ação útil” 

(actio utilis) para o póstumo recuperá-los e anular os efeitos da sucessão concluída 

anteriormente.98 

Em relação à sucessão testamentária, de acordo com Q. Cervídio Scévola, o neto 

concebido no momento da morte do avô pode ser instituído herdeiro (suus heres), com 

fundamento em uma fórmula proposta por Aquílio Galo (clausula Aquilii) entre 81 e 65 

a.C., desde que o pai dele morra antes do avô e este postumus nasça dentro do período de 

dez meses (decem menses) após a morte do paterfamilias.99 

 

Scaev. 6 quaest. D.28,2,29pr.: Gallus sic posse institui postumos nepotes induxit: 

‘si filius meus vivo me morietur, tunc si quis mihi ex eo nepos sive quae neptis post mortem 

sunto.meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus nata erit, 

heredes  

“Galo introduziu que os netos póstumos assim poderiam ser instituídos herdeiros: 

                                                           
97 Se, por outro lado, o pai militar tinha conhecimento e não ignorava a existência dos filhos já nascidos ou 
póstumos (iam natos vel postumos), mas não os mencionasse em seu testamento, neste caso o silêncio 
indicava a deserdação, de acordo com Inst. 2,13,6.  
98 Pap. 28 quaest. D.12,6,3: Idem est et si solutis legatis nova et inopinata causa hereditatem abstulit, veluti 
nato postumo, quem heres in utero fuisse ignorabat, vel etiam ab hostibus reverso filio, quem pater obisse 
falso praesumpserat: nam utiles actiones postumo vel filio, qui hereditatem evicerat, dari oportere in eos, qui 
legatum perceperunt, imperator Titus Antoninus rescripsit, scilicet quod bonae fidei possessor in quantum 
locupletor factus est tenetur nec periculum huiusmodi nominum ad eum, qui sine culpa solvit, pertinebit. 
“Igualmente ocorre também se, pagos os legados, uma nova e inesperada causa tolher a herança, como por 
exemplo se nascido um póstumo que o herdeiro ignorava que estivesse no útero, ou também se retornado o 
filho dos inimigos, que o pai houvera presumido ter morrido. Pois o imperador Tito Antonino deu um rescrito 
determinando que é preciso que se dê as ações úteis ao póstumo, ou ao filho, que obtiveram a herança, contra 
aqueles que perceberam o legado. Naturalmente, porque o possuidor de boa-fé é obrigado no quanto se 
tornou mais rico, o perigo dos créditos assim feitos não pertencerá àquele que sem culpa pagou”.  
99 De acordo com U. ROBBE, Postumi, in NNDI 13 (1996), p.434, póstumos eram os filhos e descendentes, já 
concebidos, que nasciam após a morte do paterfamilias ou após o testamento ser concluido, ainda vivo o 
testador (UE 22,19). De acordo com o princípio sui heredes aut instituendi sunt aut nominatim exheredandi, 
estes descendentes deveriam estar no testamento do paterfamilias ou como herdeiros ou formalmente 
deserdados. Quando estes póstumos nasciam, rompiam o testamento, invalidavam seu conteúdo. Veja-se UE 
23,2. Complementa o autor, na p.435, que fu perciò per evitare tali dispiacevoli conseguenze che sin dal più 
antico diritto romano, in base al principio giuridico: ‘conceptus pro iam nato habetur’, fu permesso al 
‘paterfamilias’, facente testamento, di istituire eredi anche i ‘sui postumi’ (Gai.1,147). Questi però dovevano 
necessariamente essere al momento della confezione del testamento già concepiti (...). 
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‘se meu filho morrer estando eu vivo, então sejam herdeiros a mim algum dos que 

nascerem dele, neto ou neta, depois de minha morte, nos dez meses100 próximos ao que 

                                                           
100É importante salientar este tema do tempus lugendi, visto que ele tem relação com a condição da viúva no 
Direito Romano e, justamente, uma das hipóteses para a concessão do curator ventris ocorria no caso da 
mulher viúva que está grávida. Em relação a duração da gravidez, considerava-se a presunção de que ela 
durasse entre 180 e 300 dias contados da data da concepção. Era considerado aborto aquele que nascesse 
antes do sétimo mês de gestação. Segundo os pitagóricos, a gravidez é suficiente para a sobrevivência do 
nascituro, quando ultrapassa o sétimo mês e tenha a duração máxima de dez meses. Os romanos 
consideravam legítimo o filho nascido até 10 meses. O tempus lugendi parece ter sido originado na legislação 
de Numa Pompílio (provavelmente com fundamento nos mores maiorum) relativo à expiação imposta à 
mulher que tivesse se casado novamente, antes de decorridos dez meses da morte do seu ex- marido, que 
deveria ser um período de luto (Plut. Numa 12,3). De acordo com as normas do fas e do ius sacrum, no caso 
em que a mulher não respeitasse o tempus lugendi, realizava-se o sacrifício de uma vaca prenha (Fordicidia), 
para reparar esta situação junto ao deus Tellus, divindade que simbolizava a fertilidade e protegia o 
matrimônio e a família. Os escopos desta proteção são exatamente: assegurar a legitimidade da prole, evitar a 
denominada turbatio sanguinis, garantir a proteção da descendência do pater defunto (proteção inclusive 
patrimonial e sucessória dos membros da família) e até como uma forma de reverência e respeito aos deuses 
Manes. A própria duração do denominado “ano romuleo” era de 10 meses, coincidindo exatamente com a 
duração da gestação humana. Vejam-se Ovid. Fasti 1,133-136; Ulp. 6 ad ed. D.3,2,11,1: Et si talis sit 
maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari: 
praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugetur: qui solet elugeri propter turbationem sanguinis. “E 
ainda que seja tal o marido, que por ele não deva realizar luto segundo o costume dos antepassados, não pode 
a mulher ser dada em matrimônio dentro do período legal; pois o Pretor referiu-se ao período em que se 
guardasse luto pelo marido; pelo qual é costume que se guarde luto para evitar a mistura do sangue”; PS 1,21: 
Parentes et filii maiores sex annis anno lugeri possunt, minores mense: maritus decem mensibus et cognati 
proximioris gradus octo; qui contra fecerit, infamium numero habetur. “Pode-se estar de luto, durante um 
ano, pelos pais e pelos filhos maiores de seis anos; pelos menores, durante um mês; pelo marido, durante dez 
meses e pelos cognados de grau mais próximo, durante oito. Quem fizer contrariamente, é considerado no 
número dos infames”. Em relação às sanções aplicadas às mulheres, no início elas eram aplicadas pelos 
pontífices, posteriormente pelos censores (aplicação contra o infrator da nota censória) e, enfim, pelos 
pretores, ao estabelecerem nestes casos o crime de infâmia. Este período de luto foi ampliado, por influência 
da Filosofia Patrística, para doze meses na época dos Imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio 
(380-382 d.C.). Veja-se CTh. 3,8,1-2. 
 
A jurisprudência clássica confirmava que desde a época das XII Tábuas o póstumo era chamado à sucessão 
ab intestato e deveria nascer dentro do prazo de dez meses após a morte do paterfamilias para que fosse 
considerado suus heres e filho legítimo. Vejam-se Ulp. 14 ad Sab. D.38,16,3,11: Post decem menses mortis 
natus non admitettur ad legitimam hereditatem. “Depois de dez meses da morte não será admitido o nascido 
à herança legítima”; Ulp. 14 ad Sab. D.38,16,3,12: De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus 
est, Hippocrates scripsit, et Divus Pius pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum, nec videri in 
servitutem conceptum, cum mater ipsius ante centesimum octogensimum secundum diem esset manumissa. 
“Mas quanto àquele que nasceu no centésimo octogésimo segundo dia, Hipócrates escreveu e o Divino Pio 
determinou por rescrito a seus pontífices, que parece nascido no tempo legítimo, e não parece concebido na 
servidão, quando a mãe dele próprio fora manumitida antes do centésimo octogésimo segundo dia”.  
 
O período mínimo da gestação também era determinado pela jurisprudência, fundamentado nos ensinamentos 
do médico grego Hipócrates. Paul. 19 resp. D.1,5,12: Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum 
est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo 
mense natus est, iustum filium esse. “Já se entende nascer perfeito o parto no sétimo mês, segundo a 
autoridade do doutíssimo varão Hipócrates: e por isso se deve crer que aquele que nasceu no sétimo mês de 
justas núpcias é um filho legítimo”; PS 4,9,5-6: 5. Septimo mense natus matri prodest: ratio enim 
Pythagoraei numeri hoc videtur admittere, ut aut septimo pleno aut decimo mense partus maturior videatur. 
6. Aborsus et abactus venter partum efficere non videtur. “5. O [filho] nascido no sétimo mês é proveitoso à 
mãe: na verdade, o número de Pitágoras parece admitir que, ou ao sétimo mês, ou ao décimo, o parto 
encontra-se plenamente desenvolvido. 6. O [filho] morto e o aborto não se consideram parto [nascidos]”; 
Vejam-se Gell. Noct. Att. 3,16,2;12;23;14,1,9. Até mesmo os filósofos estoicos, que sustentavam que a vida 
se iniciava apenas no momento do nascimento, consideraram a duração da gestação em dez meses; Sen. Ep. 
102,23: Quaemadmodum decem mensibus tenet nos maternus uterus et praeparat non sibi sed illi loco in 
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morrer meu filho”.101 

                                                                                                                                                                                
quem videmur emitti iam idonei spiritum trahere et in aperto durare, sic per hoc spatium quod ab infantia 
patet in senectutem in alium maturescimur partum. Na opinião de E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 3 
supra), pp.27-30;145, nota 246;146;158-159;341, Juliano afirma claramente que o póstumo concebido após a 
morte do avô, não tem direito nem à legítima herança, nem à bonorum possessio, pois não eram considerados 
suus heres, nem cognados. A ratio deste fragmento está na Lei das XII Tábuas, pois nesta lei chamava-se à 
herança e beneficia-se com a bonorum possessio apenas aqueles que estivessem in rerum natura, ou seja, já 
tivessem sido concebidos no momento da morte do de cuius. BIANCHI, op.cit., p.236, com o mesmo 
entendimento de G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.61, que já Massúrio Sabino (Ulp. 14 ad 
Sab. D.38,16,3,9) em relação à sucessão do póstumo, fundamentou sua interpretatio no preceito decemviral 
que estabelecia o limite de dez meses, pressuposto indispensável para a sua chamada ab intestato. De acordo 
com A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans conceptus’. Existence physique cit. (nota 9 supra), pp.516-522, os 
juristas franceses que elaboraram o Código de Napoleão de 1804 (POTHIER, DOMAT, FENET, LE BRUN, 
RICARD), adotaram a exigência da viabilidade fetal ao nascituro de acordo com a opinião de Hipócrates, ou 
seja, consideraram que, para adquirirem os direitos sucessórios, deveriam nascer vivos e à termo (no tempo 
certo, sem ser prematuro) após o septimo mense. Ou seja, adotaram o disposto em D.1,5,12 e vincularam o 
termo perfectum à viabilidade fetal. Nas palavras de R. PORCHAT, Curso Elementar de Direito Romano, 
2ªed., v.1, São Paulo, Melhoramentos, 1937, p.355, o Direito Romano fixou, baseando-se na opinião de 
Hipócrates, “qual o menor prazo possível para a completa gestação de um feto, estabelecendo que ele poderia 
nascer vivo e perfeito desde o 182º dia da concepção e admitiu que o maior tempo de possível permanência 
no útero materno é o de 10 meses. Em virtude dessa regra prescrita pela lei, facilmente ficou decidido que, 
tomando-se como base o dia do nascimento, que é um fato certo e sujeito à prova, considera-se filho legítimo 
aquele que nasce perfeito no período do casamento, desde o princípio do 7º mês ou no 182º dia da sua 
realização, bem como aquele que nasce após o casamento, mas dentro do prazo de 10 meses de sua 
dissolução, pois, quer o nascido no casamento, quer o nascido depois, presume-se, em virtude da regra pré-
fixada, que foram concebidos quando os pais se achavam ligados por justas núpcias”. Veja-se, G. 
IMPALLOMENI, In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali alla personalità, in Scritti di 
diritto romano e tradizione romanistica, Padova, CEDAM, 1996, pp.274, nota 78. 
101 De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.27-30;145;190;196, a fórmula de 
Aquílio Gallo possibilitava a instituição de herdeiro não apenas do neto póstumo, mas de outros descendentes 
agnatícios do paterfamilias-testador. O modo de deserdação dos póstumos foi introduzido na época de 
Tiberio, por uma lei denominada Lex Iunia Vellaea, de 28 d.C. (postumi Iuniani). Qualquer que fosse o sexo 
do póstumo, em relação à deserdação, exigia a formalidade de deserdar nominatim. Foram compreendidos na 
categoria dos póstumos os netos ex filio nascidos após a feitura do testamento e que tivessem caído na 
potestas do paterfamilias-testador (avô), por premoriência do pai, ou qualquer outro motivo que determinasse 
a saída deste último da família (por exemplo, a emancipação do pai). Vejam-se Gai.2,123-124; 133-134; UE 
22,14;17;21; Inst. 2,13pr. Afirma F. LAMBERTI, Studi sui ‘postumi’ cit. (nota 52 supra), pp.154-155;162-169, 
que esta cláusula de Aquílio Galo, denominada pelos Comentadores Medievais como Lex Gallus, tinha 
conteúdo semelhante ao capítulo segundo desta Lex Iunia Vellaea. Na verdade, na opinião da autora, a 
quaestio de Cervídio Scévola contida em seus libri quaestionum, não introduziu a possibilidade dos netos 
póstumos serem instituídos herdeiros, pois continha reflexões meramente especulativas, lições que eram 
transmitidas aos seus alunos. Simplesmente idealizou uma possibilidade de institutio e exheredatio dos 
póstumos. A necessidade de instituir o neto póstumo surge do fato que o seu nascimento provocava, neste 
caso, a invalidade do testamento do avô. Veja-se, Gai.2,130-134; 2,182. Na opinião de P. FERRETTI, In rerum 
natura esse (nota 31 supra), pp.119;189-190, no direito clássico, o póstumo estranho (postumus alienus) não 
podia ser instituído herdeiro, pois deveria ser compreendido como uma prole eventual, não concebido, de 
acordo com Gai. 2,242. Porém, no século II d.C., um senatusconsulto da época do imperador Adriano (117-
138 d.C.) que igualou o regime dos fideicomissos aos legados e à herança, permitiu aos póstumos estranhos 
(incertae personae) todos estes direitos sucessórios. Veja-se Gai.2,287: Item olim incertae personae vel 
postumo alieno per fideicommissum relinqui poterat, quamvis neque heres institui neque legari ei posset; sed 
senatusconsulto, quod auctore divo Hadriano factum est, idem in fideicommissis quod in legatis 
hereditatibusque constitutum est. “Podia-se também outrora deixar por fideicomisso a pessoa incerta ou a um 
póstumo estranho, embora estes não pudessem ser instituídos herdeiros nem legatários; mas um 
senatusconsulto, expedido por proposta do imperador Adriano, dispôs para os fideicomissos o mesmo que 
para os legados e as heranças”. O pretor concedeu ao postumus alienus a bonorum possessio secundum 
tabulas (Inst.3,9pr.; Gai.1,147; Gai.2,242; Gai. 2,287; Paul. 41 ad ed. D.37,11,3; Paul. 7 quaest. D.37,9,10; 
Ulp.41 ad ed. D.37,9,6). Conclui G. G. ARCHI, Concepimento cit. (nota 37 supra), p.356, essenziali le 
innovazioni in materia ereditaria: succede ‘ab intestato’ qualunque concepito nella cerchia dei ‘legitimi 
heredes’; succede ‘ex testamento’ non solo il ‘postumus suus’, ma anche ogni ‘postumus alienus’. Em 
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O neto concebido substitui o filho como herdeiro testamentário e necessário do 

paterfamilias (instituição do filho está implícita na cláusula aquiliana).102  

Inicialmente apenas se encontravam na categoria dos postumi os filhos naturais 

concebidos durante a vida do de cuius e ainda não nascidos. A inovação de Aquilio Galo 

foi a possibilidade do avô, paterfamilias-testador, instituir herdeiro o neto póstumo que 

estivesse sob a sua potestas no momento de sua morte, na eventualidade de seu filho 

morrer antes dele (hipótese de premoriência do filho). Isto evitaria a ruptura do testamento, 

caso o neto não fosse contemplado, após a morte de seu pai ou a saída deste da potestas do 

avô.103 

O escopo principal desta fórmula aquiliana é a determinação da legitimidade do 

filho póstumo, seu reconhecimento como suus heres, desde que ele já tenha existência (in 

rerum natura) no momento da morte do paterfamilias. O filho suus tinha a qualidade de 

herdeiro independentemente da vontade do testador.104 

Paulo, em matéria de cláusula acidental de condição, afirma que são garantidos ao 

nascituro, no momento de seu nascimento, todos os direitos íntegros. Neste caso 

específico, visto que a condição é uma cláusula futura e incerta, o nascituro não é admitido 

na sucessão até a certeza de seu nascimento.105 

                                                                                                                                                                                
relação ao postumus alienus, G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.34, nota 30; 51, afirma 
que ele não pode ser instituído herdeiro, nem receber legado, porque não é heres suus. Aos póstumos 
estranhos à família do testador, conforme o ius civile, nunca foi considerada a capacidade (Gai. 1,147; 2,241-
242). Apenas o ius honorarium por meio da atividade do pretor, concedeu-lhes o direito à bonorum 
possessio. Somente no direito justinianeu (Inst. 2,20,26-28) o póstumo estranho já concebido, podia ser 
instituído herdeiro. Neste ponto, FONTANA seguiu a lição de E. ALBERTARIO, Conceptus pro iam nato 
habetur cit. (nota 37 supra) pp.15-16: Il ‘ius civile’ non arrivò mai ad ammetere la possibilità di istituire 
erede um ‘postumus alienus’. Questa possibilità, recisamente e ripetutamente negata dai giuristi romani, è 
proclamata (...) solamente da Giustiniano. 
102 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.154;160. 
103 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.146;152;155-157;163;201;219; G. FONTANA, Qui in 
utero sunt cit. (nota 2 supra), p.92. O jurisconsulto Africano se refere expressamente à cláusula de Aquílio 
Gallo em Afr. 2 quaest. D.28,6,33,1. O suus heres deveria ser mencionado no testamento, tanto para ser 
instituído herdeiro quanto para ser deserdado (sucessão necessária formal). Estas cláusulas de instituição e 
deserdação já eram utilizadas desde o século II a.C., e constituíram posteriormente um verdadeiro princípio 
jurisprudencial: sui instituendi vel exheredandi sunt. 
104 Na opinião de V. SCIALOJA, Diritto ereditario romano cit. (nota 22 supra), pp.26-27, a expressão suus 
heres indica “o seu que tem a qualidade de herdeiro”, heres é adjetivo de suus, aquele que se encontrava, no 
momento da morte do paterfamilias, sob a sua potestas e se tornava a partir deste momento, sui iuris. O suus 
heres eram os “herdeiros domésticos”, ou seja, os herdeiros “quase” de si mesmos, pois já participavam da 
vida econômica da família. 
105 Paul. 17 ad Plaut. D.5,4,3: Antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura 
integra reservarent: sicut apparet in iure hereditatium, in quibus qui post eum gradum sunt adgnationis, quo 
est id quod in utero est, non admittuntur, dum incertum est, an nasci possit. (...) “Os antigos assim velaram 
ao filho ventre que todos os direitos se reservassem íntegros a ele para o tempo do nascimento. Assim parece 
no direito das heranças, nas quais quem estiver depois daquele grau de agnação no qual está o que está no 
útero, não são admitidos enquanto for incerto se possa ele nascer. (...)”. De acordo com G. GANDOLFI, 
Nascituro cit. (nota 26 supra), p.531, Paulo indicava neste trecho que os direitos sucessórios estariam 
suspensos até o nascimento e que permaneceriam íntegros, de acordo com o princípio do commodum. G. 
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1.2. O NASCITURO COMO PERSONA NA JURISPRUDÊNCIA 

ROMANA 

A jurisprudência romana, em oposição aos argumentos defendidos pela atual 

corrente majoritária, tanto civilista e quanto romanista, considerou o nascituro como tendo 

uma existência autônoma, com individualidade e não simplesmente uma porção da mulher 

ou de suas vísceras (Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,1). 

O termo persona é utilizado, no direito romano, numa acepção ampla, bem 

diferente da expressão técnica moderna “sujeito de direito”, elaborado pela Pandectística 

alemã, referindo-se tanto às pessoas livres quanto aos escravos. Não há, no Direito 

                                                                                                                                                                                
FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.35, afirma que reservar os direitos íntegros significa 
reservar direitos já constituídos e adquiridos pelo nascituro, não são direitos condicionados. Conclui H.M.F. 
MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.84;94;98-99, que este é um dos princípios 
elementares do Direito Romano. O nascituro é considerado existente na realidade humana (in rebus 
humanis), quando isso lhe for vantajoso. É o princípio dos commoda, que lhe garante a prática de atos que lhe 
sejam favoráveis desde a concepção, por meio de um curador. Ao nascituro, que está na natureza das coisas 
(in rerum natura), são reservados os direitos desde a concepção (tempus conceptionis spectandum). 
Analisando estre fragmento com outro trecho de autoria de Paulo, que define o conceito jurídico de 
“natimorto”, Paul. 1 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,129, o jurista conclui que o nascituro tem todos os direitos 
(omnia iura) conservados até o momento do nascimento, sua vida é protegida, mas se ele nascer morto, 
frustra-se a spes nascendi, não há razão para se transmitirem os direitos a ele, considera-se como se ele não 
tivesse sido procriado. A Lex Iulia et Papia não considerava para efeitos de concessão do ius liberorum a 
contagem do filho que nasceu morto, situação que foi mantida pelo Senatusconsulto Tertuliano, da época de 
Adriano (117-138). Neste sentido, Paul. 1 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,129: Qui mortui nascuntur, neque nati 
neque procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt. “Os que nascem mortos não são 
considerados nascidos, nem procriados, porque nunca puderam ser chamados de filhos”. Portanto, neste caso 
específico, o natimorto não era considerado nascido ou procriado apenas em relação ao escopo da legislação 
matrimonial de Augusto. Paulo afirma que, de acordo com as disposições da Lex Iulia et Papia, aqueles que 
nascem mortos não podem ser considerados liberi. De acordo com a opinião, R.D. RABINOVICH-BERKMAN, 
Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), pp.52-53, o termo videntur em D.50,16,129 indicaria não a 
personalidade do nascituro, mas a sua inexistência física num caso específico, a ausência de uma procriação 
completa e levada à termo. Também em relação aos comentários de Paulo à Lex Iulia et Papia, não há 
qualquer menção à inexistência do nascituro, mas apenas às condições físicas da mãe durante o “parto 
cesáreo” em Paul. 3 ad. l. Iul. et Pap. D.50,16,132,1: Falsum est eam peperisse, cui mortuae filius exsectus 
est. “É falso dizer que deu à luz, aquela de quem se retirou o filho quando morta”.  
 
Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.73-74;220;222, o 
pragmatismo da jurisprudência clássica não permitiu uma visão teórica generalizada em relação ao nascituro, 
mas limitou-se em considerá-lo titular de direitos (ou, simplesmente destinatário de direitos), sob a condição 
de que nascesse com vida, desde que estes direitos lhe produzissem efeitos favoráveis. Há um 
desenvolvimento, já no período clássico, na adoção de uma paridade jurídica entre o nascituro e o nascido. 
Em relação à expressão omnia iura integra de D.5,4,3, TERRENI afirmava que ela demonstrava uma 
orientação jurisprudencial na criação de princípios jurídicos para a proteção ao nascituro. Com a expressão se 
atribuíam todos os direitos ao nascituro, tanto os que surgissem durante a gestação quanto aqueles que o 
nascituro só adquiria no momento de seu nascimento. Contra esta opinião, A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans 
conceptus’. Existence physique cit. (nota 9 supra), p.501, defende que Paulo considerava como requisito da 
personalidade jurídica o princípio da vitalidade do nascituro. Menciona a controvérsia a respeito da vitalidade 
em Iust. C.6,29,3,1 (530), quanto ao recém-nascido tornar roto o testamento. Para os Proculianos, o recém-
nascido deveria emitir um vagido; para os Sabinianos, era suficiente qualquer movimento corporal. 
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Romano, divisão entre o plano natural e o jurídico.106 

O conceito de pessoa, no direito romano, pode ser identificado nas fontes jurídicas 

por meio de “noções concretas” elaboradas pela jurisprudência, como a de homo, liberi, 

cives romani, ingenui. Os juristas eram contrários às abstrações conceituais, não 

conheciam personae, que não fossem homens, desconheciam a personificação de outros 

entes (como, v.g., os entes que recebem a moderna denominação de “pessoa jurídica”).107 

O concebido é considerado como persona108, termo frequentemente utilizado como 

                                                           
106 A. MASI, Lezioni di istituzioni di diritto romano, Milano, CEDAM, 2012, pp.21-22; G. MELILLO, 
Personae e status cit. (nota 2 supra), pp.2-3. De acordo com B. ALBANESE, Persona (Diritto Romano), in ED 
33 (1983), p.169, no período clássico o termo persona foi habitualmente utilizado com valor técnico entre os 
juristas romanos. No período pré-clássico, persona tinha o mesmo sentido do termo homo (que 
posteriormente foi utilizado para também designar os escravos). Vejam-se, Gai.1,119; 2,24; 2,193. Também 
ao termo caput, utilizado na República para a contagem tanto dos homens quanto dos animais, foi atribuído 
um significado técnico jurídico para indicar o “sujeito” com a totalidade dos direitos públicos e privados em 
Roma. Vejam-se, Gai. 3,153; Inst. 1,16,4; D.4,5 (De capite minutis). De acordo com M. LUBRANO, ‘Persona’ 
e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.90-98;99, nota 110;119-120;195-196, o jurista Gaio (Gai.1,9) considerou o 
escravo como persona e homo, possuía a natureza de persona: participava da vida religiosa de sua família; 
participava dos collegia; era protegido contra os abusos e maus tratos do dono; podia realizar negócios 
jurídicos (institor e exercitor); poderia ser instituído herdeiro e receber legado; o indivíduo que matasse um 
escravo dolosamente era punido pela Lex Cornelia de sicariis et veneficiis; o local onde o escravo era 
sepultado também se tornava locus religiosus. A categoria persona abrangia omnes homines sem nenhuma 
distinção. Portanto, considerar que o escravo não tenha nenhum direito, que sejam totalmente privados das 
denominadas “capacidade” e “subjetividade”, é o fruto de uma interpretação histórico-jurídica errônea criada 
pela noção moderna de “sujeito de direito”, que afastou os termos sinônimos homo e persona em conjunto 
com outra abstração elaborada pela Pandectística alemã, denominada “personalidade jurídica”. Conclui 
LUBRANO na p.99: La caratteristica del sistema giuridico romano consiste (...) nell’uso del concetto concreto 
di ‘persona’, strattamente aderente a quello di ‘homo’, con riferimento ad ogni individuo indistintamente 
considerato. Questo concetto di ‘persona’ implica e presuppone la priorità della realtà umana rispetto al 
momento normativo: è partendo dal concetto di ‘persona’ che il sistema giuridico romano arriva alle norme 
e non viceversa.  
107 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.13-14; M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 
supra), p.195. 
108 Nas palavras de P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), pp.100;102: (...) la 
definizione del concepito come ‘persona’ sarebbe dovuta al riconoscimento della sua ‘esistenza’. De acordo 
com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.16-17, nota 2;21-22, não existiu em 
Roma um pensamento unitário em relação ao termo persona, pois indicava genericamente o ser humano, sem 
distinção de gênero (Gai. 10 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,152) e de condição jurídica (livres e escravos; pessoas 
sui iuris e alieni iuris; nascituros; emancipados; cidadãos e peregrinos), em virtude de um processo 
progressivo de abstração. Desde o seu estado pré-natal, o termo persona era utilizado para se referir ao 
homem. O termo persona equivalia ao termo homo, porém, na opinião de TERRENI, persona parecia ter uma 
amplitude axiológica maior que o termo homo, visto que este último estaria mais vinculado a uma dimensão 
biológico-naturalística. Persona seria um termo mais técnico em relação ao âmbito jurídico. Por exemplo, os 
jurisconsultos estabeleceram no período clássico a expressão ius personarum para indicar o ramo do ius 
civile dedicado ao estudo das pessoas. Neste sentido, veja-se Hermog. 1 iuris epit. D.1,5,2: Cum igitur 
hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti 
perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus. “Como, portanto, 
todo direito é constituído por causa dos homens, nós declaramos ter seguido a ordem do edito perpétuo, 
primeiramente com o status das pessoas e depois os outros, aplicando os títulos próximos e os conjugados a 
estes conforme comporte a matéria”. Vejam-se M.P. BACCARI, Persona e famiglia: concetti e principi 
giuridici contra le astrazioni e l’individualismo, in Revista Brasileira de Direito Comparado 27 (2005), p.31; 
P. CATALANO, El concebido ‘sujeto de derecho’ cit. (nota 75 supra), p.396. Não considera que o nascituro 
fosse persona, M.B. FUMAGALLI, Spes vitae, in SDHI 49 (1983), p.340: (...) solo la nascita è in grado di 
trasformare il concepito in una persona, rappresentando un presupposto necessario per l’atribuzione della 
capacità giuridica. 
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sinônimo de homo.109  

Gaio em um trecho de suas Institutas (Gai.2,242)110 e o imperador Justiniano em 

                                                           
109 Há uma equivalência técnico-jurídica entre os dois termos. Afirma H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no 
Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.32-33, nota 64;39-40, que os termos persona e homo são sinônimos. 
Ao se fazer a exegese das fontes, persona e homo não devem ser considerados como termos técnicos, mas 
num plano mais genérico, devem ser considerados “como manifestações de uma realidade econômica ou 
filosófica”. O termo homo era frequentemente utilizado nas fontes jurídicas para denominar os escravos. No 
Direito Romano a condição de homem não é, por si só, atributiva de capacidade, ideia vinculada à 
mentalidade da Pandectística alemã (Rechtsfähigkeit). Nas palavras de M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.23, il termine ‘persona’ è adoperato dai giuristi romani molto 
frequentemente come sinonimo de ‘homo’: si tratta dunque di un concetto concretto. Coerentemente nelle 
fonti giuridiche romane il concetto di ‘persona’ è adoperato anche per il concepito: già nelle Institutiones di 
Gaio II,242 e quindi in quelle di Giustiniano (I. II,13,5). Temos, portanto, na linguagem técnica dos romanos 
persona compreendendo o indivíduo humano; homo, por sua vez indica uma causa (princípio e finalidade) do 
sistema jurídico. Tanto nas fontes jurídicas quanto literárias, homo designava o ser humano, independente de 
suas características sociais, políticas ou relativas ao seu status (condição jurídica). Veja-se também, M.P. 
BACCARI, Dal curator ventris al tutor de los embriones cit. (nota 21 supra), p.28. Na opinião de P. FERRETTI, 
In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.185, nota 96, pode-se verificar o termo homo como referência ao 
nascituro em Ant. C.9,41,3 (216): Cum cognitionaliter audisset, dixit: Primum servi alieni interrogabuntur. 
Si praestita fuerint ex tanto scelere argumenta, ut videantur accedere ad verisimilia causae crimina, ipsa 
quoque mulier torquebitur: neque enim aegre feret, si torqueatur, quae venenis viscera hominis extinxit. “O 
imperador Antonino Caracala quando ouviu a causa, disse: Os servos alheios serão interrogados por primeiro. 
Se os argumentos de tão grande crime forem demonstrados, de tal modo que pareçam tornarem verossímeis 
os crimes da causa, também a própria mulher será torturada: nem pois suportará penosamente, se for 
torturada, aquela que extinguiu as vísceras de um homem com veneno”. Também G. FONTANA, Qui in utero 
sunt cit. (nota 2 supra), p.30, afirma que o princípio do commodum dos direitos e interesses do nascituro 
deriva, no direito justinianeu, do conceito de homo elaborado pela jurisprudência clássica, que já considerava 
a sua autonomia e individualidade em relação à mãe. Contrário a estas opiniões em relação ao termo homo, 
E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.10, nota 8;10, nota 8;12;329, defende que os romanos não 
o utilizaram para designar o nascituro, nem para indicar a noção de “capacidade jurídica”, nem para 
considerar a sua dignidade de ser humano: Osservo che neppure alla concretissima – mi si passi 
l’espressione – parola ‘homo’ potrebbe in qualche modo esser connessa la generale idea di capacità 
giuridica, atteso che il suo uso più frequente è quello di denominari i servi. (...) Correta è, a mio avviso, 
anche la conclusione – formulata in opposizione alla tesi di Albertario – secondo cui, sulla base delle fonti 
giuridiche classiche, non può disconoscersi la piena esistenza di colui che è stato concepito, non solo se 
libero, ma anche allorché schiavo, mentre, in entrambi i casi, non si riscontra che gli sia attribuita la qualità 
di ‘homo’. BIANCHI afirma que suas conclusões são limitadas à terminologia e à técnica jurídica e não podem 
ser analisadas no âmbito filosófico ou social. 
110 Ocorre a utilização do termo postumus para indicar exatamente o nascituro em Gai.2,242: Ac ne heres 
quidem potest institui postumus alienus; est enim incerta persona. “O póstumo estranho não pode nem 
mesmo ser instituído herdeiro, pois é pessoa incerta” e também nas mesmas Institutas de Gaio, quando o 
jurista determinou que fosse possível ser considerado “póstumo estranho” tanto o nascido quanto o nascituro, 
com a sua admissão entre os agnados. É o que se confirma em Gai. 2,241: Postumo quoque alieno inutiliter 
legatur. Est autem alienus postumus, qui natus inter suos heredes testatori futurus non est. Ideoque ex 
emancipato quoque filio conceptus nepos extraneus postumus est; item qui in utero est eius, quae iure civili 
non intellegitur uxor, extraneus postumus patris intellegitur. “É postumo estranho quem nascido, não 
sucederá ao testador como herdeiro seu. Por conseguinte é também póstumo estranho o neto do filho 
emancipado; também quem está no útero da que não se considera esposa por direito civil entende-se póstumo 
estranho do pai”. Quanto ao fragmento das Institutas de Gaio, 2,242, comenta M. LUBRANO, ‘Persona’ e 
‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.145;148;174;177;179-180,194, que o Direito Romano adotou o princípio da 
indivisibilidade do termo persona, utilizado para indicar, indistintamente, livres, escravos e nascituros: il 
fatto che ‘liberi’, ‘servi’ e nascituri siano indistintamente considerati ‘personae’ da Gaio, implica, a livello 
sistematico, la collocazione degli istituti di diritto succesorio nella trattazione congiunta di questi istituti 
giuridici, trattazione che accomuna ‘liberi’, ‘servi’ e nascituri, costituisce un’implicazione sistematica del 
concetto di ‘persona’ e, precisamente, di ‘persona incerta’. A utilização de postumus com o sentido de 
persona incerta permitiu a sistematização dos institutos jurídicos referentes ao nascituro e a confirmação da 
sua existência. Verifica-se em Gai.2,242 a utilização do termo “concreto” de persona para referir-se ao 
nascituro. 
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uma constituição imperial de 528 d.C., Iust. C.3,28,30,1 (528)111 e em suas Institutas de 

534 (Inst.2,13,5)112, se referem ao nascituro com o termo persona (ius personarum). 

Contrários aos pensamentos dos próprios jurisconsultos romanos, geralmente os 

romanistas modernos negam ao nascituro a condição de pessoa, minimizando esta sua 

fundamentação em quatro fragmentos principais (Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1pr. e 25,4,1,1; 

Pap. 19 quaest. D.35,2,9pr.; Ulp. 7 ad sab. D.50,16,161).113 

Um fragmento muito utilizado como fundamento por aqueles que negam a 

                                                           
111 O Imperador Justiniano define “filhos” tanto os nascidos quanto os nascituros, aqueles que ainda estão no 
ventre. Utiliza o termo persona para referir-se aos nascituros em uma constituição que protegia a vontade do 
testador e coibia o abuso das denominadas actiones inofficiosi testamenti. Neste trecho do Código, o 
nascituro é descrito como pessoa in ventre constitutam (pessoa constituída no ventre), com uma condição 
semelhante à iam natam vel ante testamentum quidem concepta (já nascida ou certamente antes do 
testamento concebida. Iust. C.3,28,30,1 (528): Sin vero vel praeterierint aliquam eorum personam iam natam 
vel ante testamentum quidem conceptam, adhuc vero in ventre constitutam, vel exheredatione vel alia eorum 
mentione facta nihil eis penitus reliquerint, tunc vetera iura locum habere sancimus, nullam ex praesenti 
promulgatione novationem vel permutationem acceptura. “Mas se tiverem preterido alguma pessoa destas – 
já nascida ou certamente antes do testamento concebida, porém ainda constituída no ventre – e nada 
absolutamente tiverem deixado ou por deserdação ou por outra menção deles feita, então sancionamos que 
tenham lugar as antigas leis, não havendo de se admitir nenhuma novação ou mudança pela presente 
promulgação”. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.72, a 
atribuição do termo persona ao nascituro e ao nascido indica o desejo do legislador atribuir um valor técnico-
jurídico a uma concepção de continuidade de existência intrauterina e extrauterina, com o escopo de 
confirmar alguns pontos de caráter ideológico e religioso cristão, para antecipar a qualidade de homo àquele 
que se encontra ainda no ventre. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 
2 supra), p.32, nota 63, que persona adhuc in ventre constituta (pessoa ainda no ventre constituída) é, dentre 
todas as expressões utilizadas nas fontes jurídicas e literárias romanas, a que mais se aproxima da definição 
moderna de nascituro”. 
112 Trata-se de um trecho das Institutas sobre a deserdação dos filhos. Observa-se a paridade entre os filhos e 
os póstumos, tratando-se de testamenti factio passiva. Equiparam-se todos os herdeiros (homens e mulheres, 
sui iuris ou emancipados; nascidos ou nascituros). Inst.2,13,5: Sed haec vetustas introducebat. Nostra vero 
constitutio inter masculos et feminas in hoc iure nihil interesse existimans, quia utraque persona in hominum 
procreatione similiter naturae officio fungitur et lege antiqua duodecim tabularum omnes similiter ad 
successiones ab intestato vocabantur, quod et praetores postea secuti esse videntur, ideo simplex ac simile 
ius et in filiis et in filiabus et in ceteris descendentibus per virilem sexum personis non solum natis, sed etiam 
postumis introduxit, ut omnes, sive sui sive emancipati sunt, et nominatim exheredentur et eundem habeant 
effectum circa testamenta parentum suorum infirmanda et hereditatem auferendam, quem filii sui vel 
emancipati habent, sive iam nati sunt sive adhuc in utero constituti postea nati sunt. Circa adoptivos autem 
certam induximus divisionem, quae constitutioni nostrae, quam super adoptivis tulimus, continetur. “Mas 
estas coisas a antiguidade introduzia. Mas nossa constituição, estimando que entre homens e mulheres em 
relação a este direito nada diferenciasse, porque tanto uma quanto a outra pessoa desempenha semelhante 
papel para a natureza, na procriação dos homens, e pela antiga lei das XII tábuas todos semelhantemente 
eram chamados às sucessões ab intestato, o que também os pretores posteriormente parecem ter seguido, por 
isso introduziu o direito simples e símile tanto aos filhos quanto às filhas e quanto aos demais descendentes 
pelo sexo viril, em relação não só aos nascidos como também aos póstumos, de tal modo que todos, se são ou 
sui ou emancipados, tanto nominalmente sejam deserdados quanto também tenham o mesmo efeito de 
infirmar os testamentos de seus pais para auferir a herança, que os filhos sui ou emancipados têm, seja se já 
tenham nascido ou se ainda, constituídos no útero, nasceram depois. Quanto aos adotivos, porém, 
introduzimos uma divisão certa, que está contida em nossa constituição que promulgamos sobre os adotivos”. 
Veja-se C.H. CUESTAS GOMES, La Causa Curiana cit. (nota 24 supra), p.2. 
113 Por exemplo, nas palavras de G. G. ARCHI, Concepimento cit. (nota 37 supra), p.354, il concepito non è 
persona e, dato questo, non si può per conseguenza nemmeno porre il problema se egli abbia o meno la 
capacità giuridica. Observa-se claramente o equívoco no pensamento de ARCHI, não apenas em relação à 
aplicação indiscriminada de termos e expressões modernas para indicar a condição jurídica do nascituro, mas 
a desconsideração do nascituro como “pessoa” e “homem”.  
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existência, a individualidade e a condição de pessoa do nascituro é D.35,2,9,1 de 

Papiniano. Nele o jurisconsulto trata da Lei Falcídia (Lex Falcidia de Legatis, do ano 40 

a.C.), um plebiscito do tribuno P. Falcidius que estabelecia a proibição de dispor legados 

por uma quota superior a três quartos do asse hereditário, a fim de que o herdeiro 

testamentário recebesse uma quarta parte da herança (por isso foi denominada “quarta 

Falcídia”). 

Os legados que excedessem o limite estabelecido pela lei eram reduzidos 

proporcionalmente. Segundo a opinião de Papiniano, seriam considerados para o cálculo 

da quarta Falcidia os frutos maduros no momento da morte do de cuius, ainda não 

percebidos (ainda não colhidos ou que ainda não estavam maduros – frutos percipiendi). 

 

Pap. 19 quaest. D.35,2,9pr.: In Falcidia placuit, ut fructus postea percepti, qui 

maturi mortis tempore fuerunt, augeant hereditatis aestimationem fundi nomine, qui 

videtur illo in tempore fuisse pretiosior. 1. Circa ventrem ancillae nulla temporis admissa 

distinctio est; nec immerito, quia partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur. 

“É de consenso na Lei Falcídia que os frutos depois de percebidos, que estavam 

maduros no tempo da morte, aumentam a estimação114 da herança em nome do fundo, o 

qual parece ter sido mais precioso naquele tempo. 1. Em torno do ventre da escrava 

nenhuma distinção de tempo foi admitida, e não sem razão, porque o parto enquanto não 

nascido, não se diz propriamente que foi um homem”. 

 

Papiniano neste fragmento indica que no cálculo da quota estabelecida pela Lex 

Falcidia (um quarto de asse do valor do patrimônio no momento da morte do testador) 

devem também ser contados os frutos maduros no momento da morte do de cuius, mas que 

ainda não foram percebidos (ou seja, os frutos colhidos, separados da coisa frugífera). A 

afirmação em relação ao nascituro, homo non recte fuisse (“não se diz que seja homem”) 

constitui uma exceção ao princípio da equiparação do nascituro ao nascido, pois constitui, 

neste caso, uma avaliação do ponto de vista econômico do parto da escrava.115 

                                                           
114 Para determinar o eventual aumento de valor do terreno, era preciso realizar uma aestimatio fundi, 
estimação da herança neste caso. 
115 P. CATALANO, Diritto e Persone cit. (nota 48 supra), p.206, defende que o termo homo faz referência ao 
escravo. Portanto, nega que ele seja escravo, não que ele seja pessoa (persona). Neste sentido, H.M.F. 
MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.33. Contrário ao pensamento de CATALANO, 
P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.184 defende que o trecho não constitui uma 
exceção. Papiniano teria apenas limitado o princípio geral da paridade entre o nascituro e o nascido, pois, da 
mesma forma que em D.1,5,7, aplica-se neste caso o princípio do commodum, para motivar a exclusão do 
nascituro da escrava no cálculo do asse hereditário, teria considerado que, neste caso, não havia vantagem 
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Fica nítido neste fragmento que o jurisconsulto indica que o partus ancillae não 

poderia ser enumerado entre os frutos (plantas e cria dos animais), não foi equiparado por 

sua natureza humana. O escravo é considerado homo.116  

A questão principal é estabelecer em quantas partes deveria ser dividido, de forma 

provisória, com a presença de um ou mais nascituros, o asse hereditário. No caso da 

expectativa de um póstumo (ou muitos), atribuíam ao herdeiro já nascido um quarto de 

asse (1/4), considerando a possibilidade do nascimento de múltiplos (parto de vários 

gêmeos).117  

De acordo com Ulpiano (Ulp. 5 ad ed. D.5,4,1,5), no caso de incerteza quanto ao 

número de nascituros na petição de uma parte da herança, o pretor concedia uma incertae 

partis hereditatis petitio, ou seja, a vindicação de uma parte incerta ao filho de um irmão 

falecido. 

Houve grande divergência jurisprudencial em relação a este tema, porém 

prevaleceu a opinião de Bruto, expressa no princípio neque enim in fructus hominis homo 

                                                                                                                                                                                
nenhuma ao nascituro, mas apenas ao herdeiro ou legatário. C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. 
(nota 2 supra), pp.29;71;177;192-193, menciona as duas hipóteses de fundamento filosófico deste trecho de 
Papiniano: 1) indicava a concepção estoica, difundida na jurisprudência romana nos primeiros séculos depois 
de Cristo, pois defendia que apenas com o nascimento ocorria o surgimento de um novo ser humano, com a 
separação do corpo da mãe. O venter não tinha individualidade própria e não poderia ser considerado homo, 
pois isto só ocorria no momento do nascimento, com a penetração da alma no corpo do recém-nascido. Havia 
durante a gestação apenas uma spes animantis; 2) poderia ser uma influência do pensamento cristão não 
atribuir ao nascituro a qualidade de homo, pois ainda sem a forma humana no ventre materno (futurus homo). 
Neste sentido os fragmentos da época justinianeia demonstram um período de transição entre a tradição 
clássica e o pensamento cristão. Na opinião de E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.308, negar 
que o nascituro fosse um “homem” não equivalia negar a sua existência e o seu caráter físico (partus nondum 
editus). Para este autor, o nascituro não podia ser considerado um homo. Vejam-se também, P. FERRETTI, 
Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), p.112; M.J. GARCÍA GARRIDO, Diccionario de 
Jurisprudencia Romana, 3ªed., Madrid, Dykinson, 1990, p.219; V. CÉSAR DA SILVEIRA, Dicionário de 
Direito Romano, vol.2, São Paulo, José Bushatsky, 1957, p.561. De acordo com G. G. ARCHI, Concepimento 
cit. (nota 37 supra), p.354, vários textos tratam a condição jurídica do nascituro não porque ele será uma 
futura pessoa livre, mas que será um objeto de direito, semelhante aos frutos (e o autor cita como exemplo, 
Gai.2,203; Paul. 2 ad ed. D.7,7,1 e Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7,3). Conforme G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. 
(nota 2 supra), pp.68-69, o fragmento D.35,9,9,1 de Papiniano, destina-se, restritamente, para estabelecer a 
divisão das quotas do asse hereditário e o ajuste das contas entre os herdeiros e legatários. Apenas para esta 
finalidade é possível afirmar que o nascituro da escrava que fazia parte de um asse hereditário não determina 
um acréscimo deste asse. De acordo com M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto 
cit. (nota 40 supra), p.252, nota 87, Papiniano afirma que não é possível estabelecer uma comparação entre o 
fruto maduro que ainda não foi colhido (percepti) e o filho da escrava concebido, mas ainda não nascido.  
116 Na opinião de G. GANDOLFI, Nascita (storia), ED 27 (1977), p.507; G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 
supra), p.532, Papiniano neste fragmento pretendia demonstrar que o ser humano não existia antes do 
nascimento. O jurista utiliza o termo homo para indicar o nascido da escrava, pois este não poderia ser sujeito 
de direito, não tinha capacidade jurídica. Sobre o trecho (...) circa ventrum ancillae (...) o autor salienta que 
os frutos maduros poderiam ser contados com o escopo de estabelecer o ativo da herança, mas que ainda não 
poderiam ser compreendidos in rerum natura; o mesmo não poderia ocorrer com o partus da escrava, pois 
não pode ser considerado homo. O partus da escrava nunca foi igualado juridicamente aos frutos naturais 
(frutos das árvores, crias dos animais). 
117 Paul. ad Plaut. D.5,1,28,5; Paul. 17 ad Plaut. D.5,4,3; Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,6; Gai. 1 fideic. 
D.34,5,7pr.; Ulp. 14 ad Sab. D.38,16,3,10; Iul. 1 ad Urs. Fer. D.46,3,36.  
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esse potest. Excluiu-se da categoria dos frutos o partus ancillae, por motivos filosóficos e 

humanitários, especialmente pela influência da escola estoica sobre a jurisprudência 

romana.118 

 

Ulp. 17 ad Sab. D.7,1,68pr.: Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium 

pertineret: sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere: neque enim in 

fructu hominis homo esse postest. Hac ratione nec usum fructum in eo fructuarius habebit. 

Quid tamen si fuerit etiam partus usus fructus relictus, an habeat in eo usum fructum? Et 

cum possit partus legari, poterit et usus fructus eius. 1. Fetus tamen pecorum Sabinus et 

Cassius opinat sunt ad fructuarium pertinent.  

“Velha foi a questão de se o parto pertenceria ao usufrutuário: mas a sentença de 

Bruto fez prevalecer que o usufrutuário não tem lugar neste caso: pois nem pode o homem 

estar no fruto do homem. Por esta razão o usufrutuário não terá usufruto sobre ele. O que 

seria, todavia, se também fosse cedido o usufruto do parto, caso tenha o usufruto dele? 

Assim, já que pode o parto ser legado, poderia também ser o fruto dele. 1. Todavia Sabino 

e Cássio opinaram pertencer ao usufrutuário o feto dos animais”.119 

                                                           
118 Foi Panécio de Rodes, filósofo estoico, que revelou aos romanos uma nova concepção de “homem”, 
salientando os valores de toda a Humanidade, de aperfeiçoamento espiritual e de auxílio mútuo entre todos os 
seres vivos (doutrina do ius naturale). Veja-se F. WYCISK, ‘Alimenta’ et ‘victus’ dans le droit romain 
classique, in RH 50 (1972), p.219. 
119 Em um fragmento do segundo livro da obra de Gaio Res Cottidianae, este jurisconsulto demonstra a 
divergência jurisprudencial ocorrida no século II a.C., entre Manílio e Scaevola de um lado e Junio Bruto de 
outro, relativa à propriedade dos nascidos da escrava cedida em usufruto. Prevaleceu a opinio de Junio Bruto 
e Gaio considera a impossibilidade e o absurdo, enumerar o partus ancillae entre os frutos, pois os frutos são 
produzidos pela Natureza para o homem: partus ancillae in fructu non est. Gai. 2 Rer. quot. sive aureorum 
D.22,1,28,pr. -1: In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli 
statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et fructuarii. 1. Partus vero ancillae in fructu non est itaque ad 
dominum proprietatis pertinet: absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum 
natura hominum gratia comparevit. “Nos frutos dos animais também está o feto, como o leite, o pêlo e a lã: e 
assim os cordeiros, os cabritos e os bezerros são de pleno direito do possuidor de boa-fé e do usufrutuário. 1. 
Mas o parto da escrava não é fruto e assim pertence ao dono da propriedade. Absurdo, pois, pareceria que um 
homem fosse fruto, visto que a natureza das coisas prepara todos os frutos para a graça dos homens”. Em 
relação à divisão conceitual entre partus ancillae e fetus pecudum, vejam-se Ulp. 15 ad ed. D.5,3,27pr.; 
Tryph. 8 disp. D.15,1,57,2; Pomp. 4 ad Quint. Mucium D.15,2,3; Gai. 2 Rer. quot. sive aureorum 
D.22,1,28,1; Paul. 54 ad ed. D.41,3,4,5; Inst. 2,1,37. Sobre o termo homo, M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ 
cit. (nota 5 supra), pp.30;139;189-191, afirma que a sua utilização em Gai. 2 Rer. quot. sive aureorum 
D.22,1,28,1, considera que o partus ancillae não pode ser enumerado entre os frutos e ressalta explicitamente 
a natureza humana do escravo. Utiliza o termo partus relacionado ao termo homo. Além disso, persona 
apresenta uma ambivalência semântica que compreende uma realidade em transição, uma “subjetividade 
jurídica potencial” do escravo (persona – res). Na lição de H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito 
Romano cit. (nota 2 supra), pp.30;39-40, o termo fetus indica frequentemente nas fontes jurídicas o produto 
da fecundação dos animais (frutos), uma descrição biológica incidental do parto, em oposição ao parto da 
escrava (partus ancillae). Os juristas romanos evitaram a utilização do termo fetus para designar o nascituro. 
Neste caso, atribuir ao partus o predicado de homo, auxiliou na desconsideração do parto da escrava como 
fruto, atribuindo, por exemplo, no caso da constituição do usufruto da escrava-mãe, sua propriedade ao nu-
proprietário. 
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Ulpiano ao tratar sobre a possibilidade do filho da escrava cedida em usufruto ser 

considerado fruto, a resposta seguida por Ulpiano é a de Bruto, ou seja, os filhos da 

escrava não podem ser equiparados às demais crias dos animais e não podem ser 

considerados frutos naturais. Portanto, o filho da escrava cedida em usufruto pertence ao 

nu-proprietário e é considerado como persona.120 

Outro fragmento utilizado pela romanística moderna para desconsiderar a 

personalidade do nascituro está no Digesto, livro 50 no título De verborum significatione:  

 

Ulp. 7 ad sab. D.50,16,161: Non est ´pupillus’, qui in utero est. 

 “Não é ‘pupilo’ quem está no útero”.121 

                                                           
120 Na opinião de M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto cit. (nota 40 supra), 
p.239, o motivo do nascido da escrava não ser considerado como fruto seria o seu valor econômico (muito 
precioso), o que levaria a uma vantagem desproporcional e a um enriquecimento do usufrutuário em relação 
ao nu-proprietário. Neste ponto, a autora seguiu o entendimento de V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto 
romano, 14ªed., Napoli, Jovene, 2012, pp.166-167. 
121 Na verdade, esses casos são exceções ao princípio do ius civile que considera existente o nascituro, em 
paridade ontológica com o nascido quando se trata de beneficiá-lo. De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero 
venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.306-307, na tentativa de conciliar a atribuição de direitos ao 
nascituro com o conceito moderno de “capacidade jurídica”, a corrente que retomou a teoria da fictio de 
SAVIGNY fez retroagir até o momento da concepção, de forma totalmente incoerente, os direitos adquiridos 
apenas com o nascimento, ou seja, uma reserva de direitos condicionados ao nascimento. Do mesmo modo, 
condicionavam relações jurídicas subjetivas à extinção, no caso da morte do nascituro antes ou no momento 
do parto. Ou seja, mesmo ao desconsiderar o nascimento como apenas uma das várias fases do ciclo vital do 
nascituro, indiretamente o nascituro foi considerado titular de direitos (condicionados ao evento, futuro e 
incerto, do nascimento). Neste ponto, com a adoção da fictio, o ingresso do nascituro no âmbito jurídico 
implicava numa atribuição “artificial” da qualidade de nascido. A função da ficção é criar os pressupostos 
para a aplicabilidade das normas para situações que, concretamente, não existem, são inverídicas, irreais. 
Muitos autores consideram válida a denominada “Teoria Natalista” no Direito Romano, ou seja, que a 
existência da pessoa iniciava no momento do nascimento (nascimento que deveria atendender a quatro 
requisitos: separação do ventre materno, nascimento com vida, forma humana e viabilidade), negam a 
autonomia do nascituro em relação à mãe (o nascituro é mulieris portio vel viscerum) e a equiparação jurídica 
entre o nascituro e o nascido. Alguns deles admitem, de forma restrita, que o Direito Romano tenha 
considerado os nascituros existentes apenas para determinadas finalidades e casos exemplificados nas fontes. 
Em relação às fontes jurídicas que tratam sobre a condição do nascituro em Roma, G. GANDOLFI, Nascituro 
cit. (nota 26 supra), pp.532-533; Idem, Nascita (storia), ED 27 (1977), pp.507-508 conclui que essendosi 
ritenuto che in essi ‘i concepiti siano quasi pienamente messi alla pari con in nati’, si è denunciata la 
sussistenza di un contrasto con le ‘massime’ ricavabili da altri passi, enunciate dai Romani stessi, i quali 
negano la personalità del nascituro. Veja-se uma lista de romanistas estrangeiros e pátrios, que afirmam que 
o nascituro não é pessoa e que a jurisprudência teria tutelado apenas alguns direitos sucessórios ao nascituro, 
em H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.52-57, especialmente nota 101. 
Vejam-se também, J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano, 16ªed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, pp.98-102; 
R. PORCHAT, Curso Elementar cit. (nota 100 supra), pp.360-364; J.C. MATOS PEIXOTO, Curso de Direito 
Romano – Tomo I. Partes Introdutória e Geral, 2ªed., Rio de Janeiro, Fortaleza, 1950, pp.231-238; G. 
PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA Istituzioni di Diritto Romano, 2ªed., Torino, G.Giappichelli, 1998, pp.209-
210; M. KASER, Römisches Privatrecht, München, 1992, trad. port. de Samuel Rodrigues e Ferdinand 
Hämmerle, Direito Privado Romano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p.101; A. GUARINO, 
Diritto privatto romano, 12ªed., Napoli, Jovene, 2001, pp.272-273; D. DALLA - R. LAMBERTINI, Istituzioni di 
diritto romano, Torino, G. Giappichelli, 1996, pp.50-51; G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano, 
2ªed., Torino, Giappichelli, 1997, pp.35-37; M. MARRONE, Manuale di diritto privato romano, Torino, G. 
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Neste fragmento, Ulpiano não faz qualquer referência à inexistência do nascituro ou 

à sua qualidade de homem ou de filho. Apenas indica que o instituto destinado à proteção 

do pupilo é a Tutela e não a Curatela. Para a proteção jurídica do nascituro, foi criado pelo 

pretor o instituto da Cura Ventris, considerado um personale munus.122 

Porém, no mesmo livro e título do Digesto, nítido é o testemunho da existência do 

nascituro, em D.50,16,153, do jurisconsulto Terêncio Clemente e da aplicação do princípio 

do commodum:  

 

Clem. 11 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,153: Intellegendus est mortis tempore fuisse, qui 

in utero relictus est. 

 “Deve ser entendido ter existido no tempo da morte, quem foi deixado no útero”.123 

 

Deve-se salientar que neste trecho o uso do verbo intellegere indica o caráter 

cogente da interpretação jurisprudencial, o parecer obrigatório do jurisconsulto como fonte 

vinculante do direito.124 

Verifica-se a importância, neste fragmento, atribuída pelos romanos à 

descendência, à continuidade da família. O termo relictus é derivado de reliquae, que pode 

indicar tanto o “sobrevivente”, como os restos e as cinzas de um morto.125 

Neste mesmo sentido de enunciar o princípio do commodum está um fragmento de 

                                                                                                                                                                                
Giappichelli, 2004, pp.123-125; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990, pp.73-
78; P. VOCI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 22 supra), pp.69-70; G. G. ARCHI, Concepimento cit. (nota 
37 supra), p.354; B. ALBANESE, Persona (Diritto Romano) cit. (nota 106 supra), p.170; F. LANFRANCHI, 
Nascituri (diritto romano), in NNDI 11 (1957), p.14; J. DAZA MARTÍNEZ - L. RODRÍGUEZ ENNES, 
Instituciones de Derecho Privado Romano, 4ªed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2009, pp.34-35; C.A. MASCHI, 
Il concepito e il procurato aborto cit. (nota 42 supra), pp.388-389; M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica 
Roma, 2ªed., Torino, G. Giappichelli, 2011, pp.107-109; A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans conceptus’. 
Existence physique cit. (nota 9 supra), p.499; C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.85. 
122 Veja-se G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.31. 
123 No mesmo sentido está um fragmento de Celso, Cels. 16 dig. D.50,17,187: Si quis praegnantem uxorem 
reliquit, non videtur sine liberis decessisse. “Se alguém deixa a esposa em gestação, não se considera que 
tivesse morrido sem filhos”. Celso atribui desta forma a qualidade de filhos (liberi) aos póstumos. Contrário a 
esta opinião, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.323, salienta que o fragmento de Celso 
descreve o momento da morte do paterfamilias e não considera o nascituro como filho, mas apenas que, 
tendo-o concebido, não desconhece a possibilidade (spes) do nascimento de um descendente. A expressão qui 
in utero est, de acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.22, indica a noção de 
“existência do nascituro”, diferentemente da expressão in rebus humanis esse que indicaria o nascimento. 
124 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.92, nota 19. Na opinião de F. 
LAMBERTI, Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), p.347, 
intelligendus est teria o sentido de “se considera”, “se avalia como se o concebido já estivesse presente no 
momento da morte do pater”, ou seja, no momento em que nascer, se “as circunstâncias e o momento da 
concepção permitirem”, o póstumo sucederá ao de cuius. Na verdade, claramente o verbo intellegere tem o 
sentido de “ser entendido” o nascituro como já existente, sem qualquer aplicação de uma ficção. 
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Paulo disposto no livro do Digesto de verborum significatione: 

 

Paul. l.s.ad Sc. Tert. D.50,16,231: Quod dicimus, eum, qui nasci speratur, pro 

superstite esse, tunc verum est, quum de ipsius iure quaeritur; aliis autem non prodest, nisi 

natus. 

 

 “O que dizemos, que aquele que é esperado nascer é tomado por supérstite; o que é 

então verdade quando se pergunta de seu próprio direito; a outros, porém, não favorece, 

senão quando nascido”.126 

 

Paulo, ao resolver um caso de concessão do ius liberorum à luz do 

Senatusconsultum Tertulianum, estabelece as vantagens (prodesse) e os direitos (iura) do 

nascituro. Neste caso, a mulher que dera à luz um natimorto após a morte do marido, não 

poderia ser chamada à sucessão ab intestato.127 

Este fragmento de Paulo apresenta o uso da locução pro superstite que também se 

encontra em Ulp. 47 ad ed. D.37,9,7pr., para fazer uma referência à sobrevivência do 

nascituro após o parto, o bom êxito na gravidez, assimilando, como corrente majoritária 

dentre os juristas romanos, o nascituro ao nascido, interpretando uma continuidade que 

pode ser verificada desde a concepção e que é o fundamento da salvaguarda das vantagens 

e dos interesses do nascituro.128 

Observa-se neste caso, na opinião de TERRENI
129, que a Jurisprudência deste 

período favoreceu a aquisição do Ius Civile aos filhos nascidos de uniões que não se 

caracterizavam como iustae nuptiae, desde que seus pais não fossem da classe dos 

deditícios (dediticii Aeliani).  

A Jurisprudência ampliou a proteção realizada ao póstumo (pro iam nato) para 

todos os casos em que ela se mostrasse proveitosa e útil. Nas palavras de C. TERRENI
130, 

esta operação lógica assumia o papel de “princípio propulsor” provido de eficácia para 

reconhecer a existência individual do nascituro no ventre materno e suas situações de 

vantagem.  

                                                                                                                                                                                
125 R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.51. 
126 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.200. 
127 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.89. 
128 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.152; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. 
(nota 2 supra), p.316. 
129 ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.219. 
130 ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.153. 
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No Código de Justiniano há fontes que indicam claramente que o nascituro era 

considerado persona (qui adhuc in ventre portaretur et homo fieri speraretur)131 e antes 

mesmo de seu nascimento já se admitia a possibilidade de conferir-lhe a liberdade 

fideicomissária: 

 

Iust. C.7,4,14pr.(530): Cum iter veteres dubitabatur, si fideicommissariam 

libertatem possibile esset relinqui servo, qui adhuc in ventre portaretur et homo fieri 

speraretur, nos vetus iurgium decidentes libertatis favore censemus et fideicommissariam 

nec non directam libertatem suam firmitatem habere sive in masculo sive in femina, quae 

adhuc in ventre vehatur materno, ut cum libertate solem respiciat, etsi mater sua adhuc in 

servitute constans eum vel eam ediderit. 

“Como entre os antigos se duvidava se era possível deixar a liberdade 

fideicomissária ao servo que ainda se portasse no ventre e se esperasse tornar homem, nós 

entendemos, decidindo a velha disputa, que em favor da liberdade, tanto a liberdade 

fideicomissária quanto a liberdade direta mantém a sua validade, seja em relação a um do 

sexo masculino ou de uma do sexo feminino, a qual ainda se conduz no ventre materno, 

quando veja o sol com liberdade, mesmo se a sua mãe ainda na constância da servidão a 

ele ou a ela parir”.132 

 

Quanto ao termo persona, ele era utilizado para indicar, no ínicio, uma máscara 

teatral, posteriormente vinculado à figura da personagem e do próprio ator. Até o século II 

                                                           
131 Na lição de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.78, Justiniano reconheceu o 
nascituro como “pessoa” e sempre lhe designou com o termo homo: In una tale prospettiva, è da attribuire ai 
Compilatori un certo sforzo di adequamento, rilevabile nell’indicazione del nascituro come ‘animal’ calata 
in taluni testi. Giustiniano pervenne, dal canto suo, a riconoscerlo come ‘persona’: non se spinse, tuttavia, 
ad assegnargli qualità di ‘homo’ altro che in termini potenziali. Na opinião de G. FONTANA, Qui in utero 
sunt cit. (nota 2 supra), p.31, nesta constituição de Justiniano de 530 d.C., pode-se notar a vigência e a 
importância da civitas augenscens também no período justinianeu. Aplica-se o favor libertatis, não apenas 
com o caráter público em relação à ampliação da cidadania romana, mas, neste caso, também considerar a 
última vontade do de cuius que concedia a liberdade ao filho de sua escrava. Considera que o termo 
speraretur não indica que o nascituro seja uma pessoa, mas simples “esperança de homem”, A. LEFEBVRE-
TEILLARD, ‘Infans conceptus’. Existence physique cit. (nota 9 supra), p.501. Na opinião da autora o nascituro 
teria personalidade jurídica apenas com o nascimento, momento em que se inicia sua existência física. Do 
mesmo modo, C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.87, já havia afirmado, que a frase 
partus, dum in ventre speratur, homo fieri speratur indicava a admissão, pelos compiladores justinianeus, da 
corrente jurisprudencial muciana, para a qual o spes animantis poderia apenas no futuro tornar-se homem, 
enquanto nascituro era apenas “esperança de homem”. 
 
132 De acordo com F. LANFRANCHI, Nascituri cit. (nota 121 supra), p.13, la ‘spes nascendi’ è stata presa in 
considerazione dai Romani già dai tempi antichi, ma solo con il passare dei secoli essa ha ricevuto una 
formulazione tecnica complessa. La detta ‘spes’ presuppone due elementi: il già avvenuto concepimento e 
l’attesa della nascita, ed ha subito nel corso dello sviluppo del diritto romano una interessante evoluzione 
concettuale. Em relação à liberdade fideicomissária ao nascituro, veja-se Scaev. 4 resp. D.40,5,41,5. 
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a.C., o termo era utilizado apenas na linguagem técnico-teatral e pelos gramáticos, sendo 

poucas vezes utilizado nas fontes literárias.133  

Persona passou a significar status, condição jurídica do homem dentro da 

sociedade, o “papel jurídico” de cada indivíduo, no “teatro do Direito”. Tanto o termo 

homo quanto o termo persona eram utilizados com o significado do que hoje denominados 

o “homem”.134 

A spes do nascituro tornar-se homem (homo) é ínsita à própria gestação.135 Aulo 

                                                           
133 De acordo com M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.30;42-45, a máscara teatral era 
utilizada para amplificar a voz dos atores nos anfiteatros, pois tornava o som mais claro. Por isso alguns 
autores defendem que persona provêm do verbo personare (per + sonare), soar por meio de, ressoar. Vejam-
se, Plaut. Persa 738-788; Lucret. De rer. nat. 3,55-58; Gell. Noct. Att. 5,7; Fest. De verb. sign. 1,20. De 
acordo com G. MELILLO, Personae e status in Roma antica cit. (nota 2 supra), pp.3-5;10-11, a palavra homo 
pode ter sua origem do osco humuns ou do termo umbro homonus, ou seja, de línguas faladas por outros 
povos que habitavam a península itálica (Umbria, Puglia, Campania), e que salientavam o caráter divino do 
homem em relação aos outros animais. MELILLO defende que o termo persona, pela sua origem na linguagem 
teatral, seja mais idôneo e coerente que o termo homo para indicar que, na sociedade, cada indivíduo se 
distingue pela sua condição jurídica e características particulares. O homo é um habitante racional da Terra, 
cujo “papel” é determinado pelo termo persona. De acordo com o autor, a origem do termo persona seria 
etrusca, de phersu, o protagonista de um papel que o distinguia de todos os outros homens, no contexto 
teatral.  Em estudo sobre a origem do termo persona, se proveniente do etrusco (phersu) ou do grego 
(prósopon), E. MONTANARI, Phersu e persona, in Studi e materiali di Storia delle religioni, vol.63, n.21, 
Roma, Japedre, 1997, pp.15-16, conclui que os termos homo e persona, mesmo apresentando pontos comuns 
de uma mesma realidade concreta (o homem enquanto ser vivo), não foram utilizados como sinônimos pelos 
romanos. O uso de persona indicaria a noção de um papel religioso-jurídico dos homens, principalmente em 
relação aos patresfamiliae, enquanto cidadãos e sui iuris. O Phersu etrusco seria uma divindade pantomima, 
apresentado em vários documentos históricos e peças arqueológicas desempenhando inúmeros “papéis” 
(dançarino, acrobata, parodista, flautista e até torturador), com uma função ritual, geralmente descrito 
utilizando uma máscara. De acordo com A.G. ERNOUT, - A. MEILLET, Dictionnaire Etymologique de la 
Langue Latine – Histoire des mots, vol.2, 3ªed., Paris, C. Klincksieck, 1951, p.885, ao analisarem o vocáculo 
persona, indicam que é uma “máscara de teatro”, depois, passou a designar  o “papel”, a “personalidade”, o 
“caráter” da pessoa. Afirmam os autores que uma relação entre o phersu etrusco e o prósopon grego é difícil 
de ser confirmada. Não possuem o mesmo significado a persona do latim e o grego prósopon, nem há uma 
influencia grega sobre a palavra latina, pois persona, alegam os autores, nunca teve o significado de “face”, 
“rosto” ou “fronte” da palavra grega. Indicam os autores duas palavras derivadas de persona: personatus, que 
significa “mascarado” e personalitas que significa a “personalidade”. 
134 Nas Institutas de Gaio, o termo persona é utilizado com dois significados distintos: papel jurídico do 
indivíduo (Gai. 1,17;30;117;118;132;134;150;177) e como sinônimo de homo (homem), de ser humano (Gai. 
1,9;48;50;59;60;102;108;116;118a;120;121;139;142;156;2,1;239;242). Porém, somente o termo persona 
pode assumir o significado de “papel jurídico do indivíduo”. Há ainda o uso do termo homo para indicar o 
escravo (servus), (Gai.1,119;4,16). Ao conceito de persona, de acordo com a estrutura sistemática do Direito, 
era atribuído às várias categorias de indivíduos: livres, escravos, peregrinos, latinos e os qui in utero sunt. 
Desta sistematização decorre o surgimento de inúmeros institutos jurídicos para a proteção destas diversas 
categorias de personae. Vejam-se G. MELILLO, Personae e status in Roma antica cit. (nota 2 supra), pp.3-12; 
M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.49-62;80;89;195-196. Afirma LUBRANO na p.81: 
Ogni individuo sostiene un particolare ruolo nel ‘teatro del diritto’, che lo caratterizza e ne specifica la 
posizione all’interno del sistema giuridico romano. Le particolarità derivanti dall’appartenenza ad un 
determinato ‘status’, la funzione esercitata in uno suo specifico ambito dello ‘ius’, la condizione derivante 
della particolare regolamentazione che si riferisce ai diversi individui sono espresse esclusivamente 
attraverso il termine ‘persona’. Questo emerge chiaramente dal confronto diretto dei significati dei termini 
‘persona’ e ‘homo’.  
135 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.71. Nas fontes literárias, pode-se 
verificar que o nascituro, além de homo, foi qualificado como puer e infans. Vejam-se, sobre o nascituro 
como puer, Plaut. Fr. Boeotia, 4-5 (nam me puero venter erat solarium, multo omnium istorum optumum et 
verissimum; Gell, Noct. Att. 16,16,2 (esse autem pueros in utero Varro dicit capite infimo nixos sursum 
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Gélio se referia ao nascituro como homo in utero: 

 

Gell. Noct. Att. 14,1,19: (...) illud etiam cuiumodi esset considerandum putabat, 

quod aliud stellarum agmen foret quo primum tempore conciperetur homo in utero matris, 

aliud postea, cum in decem mensibus proximis in lucem ederetur, quaerebatque qui 

conveniret diversam super eodem fieri demonstrationem, si, ut ipsi putarent, alius atque 

alius earundem stellarum situs atque ductus alias atque alias fortunas daret. 

“[E ele (Favorino)] (...) até pensava que isto ainda, do modo que fosse, se devia 

considerar: que um agrupamento de estrelas existisse no tempo em que primeiramente 

fosse concebido o homem no útero da mãe, outro depois, quando nos últimos dez meses 

fosse dado à luz, e ele perguntava como poderia convir oposta demonstração acontecer 

sobre o mesmo se, como os próprios astrólogos pensassem, das mesmas estrelas diferentes 

posições e traçados dessem diferentes sortes”.136 

 

Também Juvenal, ao se referir ao nascituro, utiliza o termo homo para tratar do 

início da vida, da existência e da “personalidade” do concebido, constituindo um homicídio 

matá-lo ainda no ventre materno: 

 

Iuv. Sat. 2,6,595-596: Tantum artes huius, tantum medicamina possunt quae 

steriles facit atque homines in ventre necandos conducti. 

“Tão grandes artifícios, tantos medicamentos que podem torná-la estéril e é 

conduzida a assassinar o homem no ventre”.  

 

1.3. PRINCÍPIO DO COMMODUM – EQUIPARAÇÃO ENTRE 

NASCITURO E NASCIDO 

É provável que o princípio do commodum teve sua origem na garantia dos direitos 

                                                                                                                                                                                
pedibus elatis); Sen. Herc. Fur. 457 (e matris utero fulmine eiectus puer mox fulminante proximus patri 
stetit); em relação a infans, vejam-se Liv. 24,10,13 (infantem in utero matris in Murrucinis ‘io Triumphe’ 
clamasse); Sen. Nat. Quaest. 27,2 (quam longo tempore opus est, ut conceptus ad puerpetium perduret 
infans, quantis laboribus tener educatur, quam diligenti nutrimento obnoxium novissime corpus adolescit); 
Suet. Aug. 63 (infans, qui conceptus erat, immaturus est edictus). 
136 Aulo Gélio refere-se ao nascituro como homo em Gell. Noct. Att. 3,10,7: Septima autem fere hebdomade, 
id est nono et quadragesimo die, totus inquit ‘homo in utero absolvitur’. “E na sétima semana em geral, isto 
é, no quadragésimo nono dia, inteiro, diz ele [Aristides de Samos], o homem se completa no útero”.  
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sucessórios do póstumo, como herdeiro do de cuius desde o momento da concepção.  

Por meio do termo in rebus humanis esse, o jurista Paulo indicava a existência 

autônoma do nascituro, ou seja, que ele deveria ser compreendido entre os filhos já 

nascidos (liberi), que ele estava entre as “coisas humanas”.  

Qui in utero est é considerado como nascido todas as vezes que se trata do seu 

próprio commodum. O fragmento de Paulo indica que o nascituro é considerado pessoa.137 

 

Paul. l. s. de port. quae lib. damn. conc. D.1,5,7: Qui in utero est, perinde ac si in 

rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam 

alii antequam nascatur nequaquam prosit.  

“Quem está no útero é protegido igualmente, como se estivesse in rebus humanis, 

todas as vezes que se pergunta das vantagens do próprio parto: embora de modo algum 

favoreça a outro antes de nascer”.138 

 

Paulo utiliza uma interpretação extensiva para igualar o nascituro ao nascido 

(paridade ontológica), pois afirmar que o nascituro não está in rebus humanis indica que o 

nascituro é igualado ao nascido em determinados direitos e interesses. Não há qualquer 

                                                           
137 A expressão qui in utero est, de acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 
2 supra), p.15, indicaria o sentido técnico de nascituro como aquele que está no útero, que existe no útero. Da 
mesma forma apresentam-se as expressões is qui in ventre est (aquele que está no ventre, que existe no 
ventre) e id quod in utero est (aquilo que está no útero, que existe no útero). Na opinião de G. FONTANA, Qui 
in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.10, tanto a expressão qui in utero est quanto a equivalente qui in ventre est 
surgiram no período clássico, por meio da interpretação jurisprudencial sobre as disposições das XII Tábuas. 
Para M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione di frutto cit. (nota 40 supra), p.258, o jurista 
Paulo, discípulo de Scevola, parece salientar a importância do momento do nascimento para indicar a 
existência do nascituro e não o momento da concepção, provavelmente por influência da escola estoica: 
alcuni giuristi classici danno sicuramente rilevanza al momento del concepimento, considerando il feto già 
existente, non solo se concepito da persone libere, ma anche da schiave e animali, ritenendo il nato furtivo se 
concepito presso il ‘dominus’ o presso il ladro; altri tengono conto invece solo del momento della nascita, 
perché è in quel momento, a loro avviso, che il nato viene ad esistenza, ed è, dunque, a quel momento che si 
deve guardare per stabilire se possa essere acquisito da colui presso il quale nasce. Quest’ultima sembra la 
posizione di Paolo, probabilmente allievo di Scevola e forse influenziato dal maestro (...). Contra esta 
influência estoica em relação às obras e pareceres dos jurisconsultos que tratam do nascituro e sua proteção, 
H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.83: “Os juristas parecem ter 
conseguido atingir esta proteção jurídica graças à independência que souberam manter das doutrinas 
filosóficas vigentes, especialmente estoicas, acerca da concepção e graças também à firme disposição de 
impedir uma interpretação restritiva das normas, ou seja, de que os direitos do nascituro constituíssem numeri 
clausi.”. 
138 Sobre o “motivo central” deste fragmento, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 
supra), p.149, acredita que il motivo centrale non è infatti costituito (...) dalla rilevata assegnazione <in toto 
paene> iure civili all’individuo in utero della presenza ‘in rerum natura’ ma dal riconoscimento a lui, in via 
generale, di una tutela (custoditur) analoga a quella che gli sarebbe spettata ove fosse già venuto alla luce. 
O trecho perinde ac não indica que Paulo tenha utilizado uma ficção jurídica, mas sim a paridade entre 
nascituros e nascidos naquilo que lhe favoreça. 
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indício que o jurisconsulto tenha utilizado uma ficção jurídica neste fragmento.139 

O termo commodum indicava um conceito geral, uma espécie de direito do 

nascituro considerado persona quando se trate de suas vantagens (o nascituro é indicado 

com o termo partus). Este critério dos commoda auxilia o jurista na aplicação da norma 

mais benéfica para o nascituro, segundo a conveniência de cada caso.140 

                                                           
139 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.313;317;338; P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. 
(nota 31 supra), pp.177-178, nota 66; 185-186;193. FERRETTI afirma que há uma limitação ao princípio geral 
da equiparação, no Direito Romano, entre o nascituro e o nascido, um limite aos efeitos provenientes da ideia 
de “existência do nascituro”. Também se aplica claramente o critério do commodum em Mod. 2 excus. 
D.27,1,2,6; Pap. 19 quaest. D.35,2,9; Paul. l.s. ad Sc. Tertul. D.50,16,231. Defende que a aquisição dos 
commoda e a determinação da equivalência jurídica entre o nascituro e o nascido apenas pelos juristas 
justinianeus, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.228-229;231;310. Os 
juristas justinianeus teriam identificado no nascituro e no nascido não mais duas entidades distintas, mas duas 
fases de desenvolvimento do ser humano. Segundo a autora, non è la vita, la realtà ad essere pressuposta dal 
diritto, ma è il diritto che infonde la sua ragion d’essere (giuridica) ad una data realtà. E conclui na p.230, a 
mio avviso, dunque, l’assunto relativo al progressivo enuclearsi ed evolversi di ‘fictiones’ non è imposto 
affatto dal tenore delle fonti ma deriva da un’esigenza intellettuale trasfusa nella rilettura di esse.Afirma que 
o jurisconsulto não recorreu à ficção para indicar que tanto o nascituro quanto o nascido são pessoas, C.H. 
CUESTAS GOMES, La Causa Curiana: Nueva interpretación para la identificación hombre-persona en el 
Derecho Romano, II Seminario Ítalo-Panameño de Derecho Romano, Panamá, 27-28 mayo de 1998, pp.1-2. 
Defende a aplicação da ficção neste fragmento, com a proteção de direitos exclusivamente patrimoniais do 
nascituro, M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), pp.107-108: Ciò che il nato 
acquista si finge che sia stato acquistato prima della nascita. Dire che l’embrione o il feto si considera come 
participe della convivenza umana significa inserire nella fattispecie un elemento che di fatto non c’è, che è 
pensato e costruito artificialmente, com una serie di conseguenze volte a garantire l’aquisto di beni e 
l’acquisto di beni e la successione ereditaria a favore di colui o colei che nascerà. Ma tutte le situazioni 
giuridiche che si determinano a favore del nascituro, mentre la donna è incinta, sono provvisorie ed 
instabili; se il figlio non nasce, è come se una condizione resolutiva intervenga a cancellare le misure 
assunte in funzione della speranza di una nuova vita. 
140 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.87, nota 169. De acordo com 
H.M.F. MADEIRA, cit., pp.92;102 em relação ao princípio do commodum, muitos são os direitos do nascituro 
que dele se originam (e que principalmente, utilizando uma terminologia moderna, poderíamos denominar 
“direito à vida”): “(...) este princípio garante não somente a nomeação do curator ventris, a expedição da 
missio in possesionem ventris nomine, a conservação dos iura hereditatum, etc. Também por meio dele 
proíbe-se o aborto e obriga-se o parto cesáreo (ventris exsectio) no caso de morte da gestante e a dilação da 
pena capital à gestante até que o concebido nasça. Preserva-se a vida intra-uterina e conduz-se o nascituro à 
vida in rebus humanis (...) o nascituro tem direitos, mas se o reconhecimento deles não for prático, nem lhe 
for vantajoso, desconsidera-se a sua própria existência na natureza (in rerum natura). Se vantajoso, 
considera-se já nascido, já na realidade humana (in rebus humanis)”. Nas palavras de P. FERRETTI, Diritto 
romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), pp.104;179-180, D.1,5,7 deve ser interpretado como um 
princípio guia de iure condito e de iure condendo, ou seja, o nascituro é considerado existente e adota-se a 
paridade com o nascido apenas nos casos vantajosos para ele e não para terceiros. Para O.M. PÉTER, ‘Si rixati 
fuerint viri et percusserit quis mulierem praegnantem’ – Il valore della vita del nascituro e l’aborto nei diritti 
dell’antichità, in SDHI 58 (1992), p.225, apenas no direito justinianeu o critério do commodum, estabelecia 
os requisitos que determinavam o momento do início da “capacidade jurídica” do nascituro – se o da 
concepção ou o do nascimento – substituindo a interpretação do direito clássico, que apenas a criança nascida 
de uma união legítima (justas núpcias) adquiria a “capacidade jurídica”, desde o momento da concepção. C. 
TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.158-159, associa o aforismo conceptus pro 
iam nato habetur, quotiens de eius commodis agatur ao princípio dos commoda. Teria sua formação 
principalmente em três fontes do Digesto: Paul. l. sing. de port. quae lib. damn. conc. D.1,5,7; Mod. 1 excus. 
D.27,1,2,6 e Paul. l. sing. ad S.C. Tertull. D.50,16,231. De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. 
(nota 2 supra), p.339, no fragmento de Paulo, o princípio do commodum é restrito ao âmbito sucessório e o 
qui in utero est não pode ser equiparado a um homo, por não ter-se formado completamente no ventre da 
mãe, mas recebe, em determinados casos, proteção jurídica. Descontextualiza o fragmento paulino, ao 
defender que o fragmento não deve ser considerado um “princípio geral” (apesar de estar presente no 
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A elaboração do princípio do commodum deve ser atribuída, em sua origem, à 

Jurisprudência do Principado, ao tratar da paridade entre nascituro e nascido em matéria 

hereditária.141 

Alguns fragmentos que comprovam a aplicação prática do princípio do commodum 

são aqueles que suspendiam a aplicação de tortura e da pena de morte às mulheres 

grávidas, até o momento do parto.  

De acordo com Marcell. 28 dig. D.11,8,2, proibia-se, desde a época da Realeza 

(leges regiae) o enterro da mulher grávida para que não morresse a spem animantis que 

trazia no ventre. Para salvar a vida da criança, realizava-se uma cesariana logo após a 

morte da mãe. 

Apesar da ausência de sanção, fica claro que a proteção da lei régia é destinada à 

vida do nascituro e à utilitas publica e não a um interesse do pai em relação à prole.  

Esta proteção ao nascituro e a sua disciplina jurídica, parece ter sido objeto não 

apenas dos mores maiorum, ou seja, dos costumes antiquíssimos, mas de lei régia, desde os 

primórdios de Roma, votada pelas cúrias.142  

                                                                                                                                                                                
primeiro livro do Digesto), F. LAMBERTI, Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 
52 supra), pp.358-364, mas que era apenas restrito a alguns casos concretos (sub specie iuris) referentes ao 
direito sucessório (mesmo tendo o conhecimento de que existem inúmeros outros casos nas fontes nos quais a 
palavra commodum se refere à persona ou ao status). Quanto ao princípio do commodum, afirma a autora: Il 
discorso sul ‘commodum’ (...) riguardava i ‘vantaggi’ del nascituro a cui costui avesse titolo per via di 
successione ereditaria (ed evidentemente fruibili, nell’ottica del giurista severiano, soprattutto per quanto 
relativo all’acquisto dei ‘bona’ del ‘damnatus’, ovviamente a nascita intervenuta). (...) la ‘equiparazione’ del 
nascituro al nato avveniva allo scopo di congelare situazione giuridiche sino alla nascita (evitando, ad 
esempio, delazioni ereditarie a successibili ‘iam nati’ destinati a condividere l’eredità col postumo, o ad 
aventi diritto di grado inferiore al postumo stesso, sino a che non si avesse certezza della nascita o della 
mancata nascita). 
141 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.220-221;223;233. Com a Constitutio 
Antoniniana (212 d.C.), desaparecida a distinção entre ius civile e ius gentium, o princípio do commodum é 
utilizado para solucionar os casos concretos, proteger a aquisição de direitos específicos pelo nascituro e 
garantir seus interesses. Tornou-se um princípio geral apenas no Direito Justinianeu, ao ser aplicado, de 
modo sistemático, quando os Compiladores realizaram a seleção das obras dos jurisconsultos clássicos para a 
elaboração do Digesto. Estes fragmentos manipulados pelos Compiladores não eram homogêneos, pois 
fundiam elementos conceituais tanto do favor liberorum justinianeu quanto dos dispositivos das Leis 
matrimoniais de Augusto: il venir meno della legislazione demografica augustea offre, d’altra parte, una 
ragionevole spiegazione del fatto che, in epoca bizantina, il ‘commodum’ venne a innalzarsi al livelo di 
principio base, generatore della stessa normativa concernente il nascituro: ciò nell’ambito di una concezione 
diversa da quella classica, in quanto fondata, ormai, su quell’immagine unitaria dell’individuo umano in 
tuttol’arco dell’esistenza che abbiamo visto emergere nelle costituzioni giustinianee. Na opinião de E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 3 supra), pp.338-339, é possível distinguir as origens e fundamentos do 
princípio do commodum já na Lei das XII Tábuas, nas disposições que salientam a importância da concepção 
na sucessão intestada. 
142 M.V. SANNA, Spes nascendi – Spes patris cit. (nota 18 supra), pp.521, nota 3;522;526-527. SANNA 
acredita que a ratio da proibição de enterrar uma mulher grávida antes que o parto lhe seja retirado tenha sido 
inserida no texto apenas no período clássico, pelo jurista Marcelo. É pouco provável que a lex regia já 
estabelecesse a ratio desta proibição. Não se trata simplesmente de proteger o interesse do paterfamilias ter 
uma descendência legítima, mas o direito à vida do nascituro. Vejam-se também F. LANFRANCHI, Nascituri 
cit. Nota 121 supra), p.14; G. DALLA TORRE, La tutela del concepito. Saluto del Magnifico rettore al prof. 
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Marcell. 28 dig. D.11,8,2: Negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, 

humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida 

peremisse videtur. 

 “A lei régia nega que a mulher que morreu grávida seja enterrada antes que o parto 

lhe seja retirado por corte: quem tiver feito contrariamente parece ter feito perecer a 

esperança do animans143 junto com a grávida”.144 

 

Neste fragmento, partus indica claramente o nascituro, com existência autônoma. O 

nascituro deveria ser imediatamente extraído após a morte da mãe, para que fosse 

alcançada a finalidade principal desta norma, ou seja, a proteção da spes animantis, a 

esperança, a expectativa do nascimento do nascituro.  

                                                                                                                                                                                
Giuliano Vassali, in Chi difendi i principi non negoziabili? La voce dei giuristi, Modena, Mucchi, 2011, 
p.13; R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.31. Por outro lado, de 
acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.63, é indiscutível que uma proteção jurídica 
ao nascituro surge nas fontes do direito do período da Realeza e que o fragmento de Marcelo ressalta o 
direito à vida do nascituro. Vejam-se, P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), 
pp.106-107; Idem, In rerum natura esse cit. (nota 31 supra), pp.83-84;89;106; E. BIANCHI, Per un’indagine 
cit. (nota 2 supra), pp.22-24. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), 
pp.59, nota 92;231, o princípio previsto em D.11,8,2 se deve ao costume gentilício e não a uma regra 
estabelecida pela jurisprudência pontifical. É muito provável que, no final da República, as disposições do 
pretor que tinham como escopo a proteção ao nascituro, supriram normas que já estavam consolidadas no ius 
civile, anteriores ao período das XII Tábuas e provenientes dos mores maiorum.  
143 De acordo com P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.84-85, nota 207;89, o termo 
animans é utilizado nas fontes literárias para indicar a criatura existente, inclusive o homem. No caso, não é o 
termo spes que indica o nascituro, pois este já tem existência desde a concepção, não consiste, no caso, numa 
futura esperança de existência. Marcelo já considerava o nascituro um ser vivo e existente e utilizou o termo 
animans (animado) para designá-lo. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 
supra), pp.62;200-201, animans indicaria o momento do nascimento, quando se realizava a spes aguardada 
durante a gestação. Spes não teria um sentido autônomo, mas indicava a qualidade de “ser vivo” do nascituro 
(spes animantis) e este não poderia ser considerado como portio de um cadáver. Spes animantis não se trata 
de uma ficção, mas da expectativa do nascimento de um nascituro que tem existência autônoma. Desta spes 
animantis deriva a proteção da vida do nascituro, de acordo com F. SAMPER POLO, Spes animantis. La 
protección del feto en el Derecho Romano Clásico, in Revista Chilena de História del Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad del Chile 22 (2010), p.135. 
144 De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.20, 
nota 27, ao comentar o fragmento do jurisconsulto Marcelo (D.11,8,2), “esta primeira lei, que se confunde 
com as origens de Roma, revela um dos dois grandes fundamentos universais do Direito Romano. O direito 
romano partirá ab initio da proteção jurídica à vida de todo ser humano, sejam eles nascituros ou 
estrangeiros, no grande asylum em que foi concebida a urbs. Os desdobramentos desses dois fundamentos 
seguirão contínua e politicamente desenvolvidos através dos séculos, em um filão sólido de medidas políticas 
e de debate jurídico permanente, iniciado pelos juristas da república romana e conscientemente continuado 
no império bizantino, no renascimento jurídico medieval e, especial, nos juristas da zona ibérica e latino-
americana até os tempos atuais”. Ulpiano também considera que o nascituro é um filho quando a mãe, já 
morta, dá à luz por meio de um corte cesáreo. Ulp. 8 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,141: Etiam ea mulier cum 
moreretur creditur filium habere, quae exciso utero edere possit. Nec non etiam alio casu mulier potest 
habere filium, quem mortis tempore non habuit, ut puta eum qui ab hostibus remeabit. “Também se crê ter 
um filho aquela mulher que pôde dar à luz por meio da extração por corte do útero quando morria. Demais 
ainda em outro caso a mulher pode ter um filho que no tempo da morte não teve, como, por exemplo, aquele 
que voltará dos inimigos”. 
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O conteúdo desta lei régia foi mantido e transmitido posteriormente pela 

jurisprudência romana, para indicar a proteção ao nascituro como um dos principais 

interesses da Res Publica.145  

Neste caso, não apenas os mores maiorum parecem constituir a fonte desta lex 

regia, mas também parece existir um preceito de caráter religioso (fas), que determinaria a 

proibição de deixar o nascituro no corpo da mãe morta, contaminando o seu sepulcro. As 

inumações (humationes) do nascituro e da mãe eram, de acordo com o ius sacrum, 

distintas, ou seja, seria um indício, desde o período arcaico, do reconhecimento da 

autonomia e da individualidade do nascituro em relação ao corpo materno.146  

Paulo e Ulpiano afirmam que as mulheres grávidas só podem sofrer após o parto a 

pena referente à condenação: 

 

PS 1,12,4[5]: Praegnantes neque torqueri neque damnari nisi post editum partum 

possunt. 

 “As grávidas não podem ser torturadas nem condenadas, senão depois do parto”. 

 

Ulp. 14 ad sab. D.48,19,3: Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena 

differtur quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu 

praegnas est.  

“A pena da mulher grávida condenada à morte é diferida até que dê à luz. Eu, na 

verdade, tenho conhecimento de que isto se observa para que não se faça inquisição dela 

durante o tempo em que está grávida”.147 

 

O nascituro tem uma vida autônoma em relação à mãe, portanto, ele não sofre as 

desvantagens da cidadã romana, grávida, que foi condenada à pena de morte ou à pena do 

                                                           
145 Na opinião de R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.31, este 
interesse social na proteção do nascituro no caso da morte da mãe e a realização imediata do parto cesáreo, 
foi o fundamento para a origem do instituto jurídico da cura ventris (ao menos de forma eidética, segundo 
este autor). Além disso, nas pp.50-52 de sua obra, o autor defendia que as exigências da procriação pelo culto 
doméstico e a necessidade e urgência do parto cesáreo no caso da morte da mãe, foram as primeiras 
manifestações de uma ampla proteção Estado Brasileiro ao nascituro e deles ter sido considerado “pessoa”. 
Nascida a criança, deveria verificar-se uma custódia, uma proteção imediata, atual, equivalente àquela que é 
atribuída ao filho já nascido, com a possibilidade de ser titular de diversos direitos, não apenas patrimoniais, 
mas relativos à cidadania e à família. 
146 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.24-26.  
147 Na opinião de M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.74, a ratio 
das disposições relativas ao adiamento da execução da mulher grávida para um momento posterior ao parto, é 
o princípio do commodum, e tem por escopo principal o nascimento do nascituro. Uma mulher, enquanto 
estivesse grávida, não poderia ser interrogada por meio de tortura (quaestio). 
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exílio (capitis deminutio media).148 A mesma proteção se estendia para o caso da mãe 

acusada de adultério149 e também em relação ao direito de sucessão dos filhos concebidos e 

nascidos dos condenados cujos bens foram confiscados.150 

Após analisarmos esta condição de existência do nascituro, pois o princípio do 

commodum é um dos principais fundamentos jurídicos para a nomeação de um curator 

ventris, figura na qual nos deteremos e apresentaremos com maiores detalhes na segunda 

parte desta obra. A teoria da ficção é incorreta e indica um ponto de vista ultrapassado. 

                                                           
148 P. CATALANO, El concebido ‘sujeto de derecho’ cit. (nota 75 supra), p.396; M. P. BACCARI, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.72. 
149 Para evitar qualquer prejuízo para o nascituro, Adriano por meio de um rescrito estabeleceu que deveria 
ser adiada a acusação de adultério enquanto ela estivesse grávida, até o momento do nascimento do filho. 
Paul. 1 de adult. D.37,9,8: Si ventris nomine mulier missa sit in possessionem, Divus Hadrianus Calpurnio 
Flacco differendam accusationem adulterii rescripsit, ne quod praeiudicium fieret nato. “Se a mulher em 
nome do ventre tenha sido enviada à posse, o imperador Adriano deu rescrito a Calpúrnio Flacco para que 
fosse diferida a acusação de adultério para que não resultasse algum prejuízo ao nascido”. Neste sentido, 
M.V. SANNA, Spes nascendi – Spes patris cit. (nota 18 supra), pp.544-547;549, nota 84, afirma que não se 
pode sustentar que o diferimento da acusação de adultério seja apenas a proteção do interesse do 
paterfamilias e não tenha relação com os direitos do nascituro e o reconhecimento de sua autonomia pela 
jurisprudência. O diferimento da acusação ocorrido após o nascimento poderia produzir provas favoráveis à 
mulher e ao nascituro, como a ausência do pai (tanto o capturado pelo inimigo quanto o ausente dentro dos 
limites geográficos do Império). Protegem-se neste caso, os direitos que o nascituro adquirirá nascendo e que 
poderiam ser prejudicados pela condenação da mãe, antes do parto. Trata-se de uma mulher casada, que após 
a morte do marido, foi movida uma accusatio adulterii iura extranei (por qualquer cidadão romano) ou uma 
accusatio iure viri et patri (pelo pai ou pelo próprio marido). Salienta a autora, com fundamento no 
fragmento Pap. l.s. de adult. D.48,5,11,9, que nem sempre o crimen adulterii trazia como consequência da 
condenação determinar a filiação como ilegítima. Há possibilidade de que a mãe seja adúltera, mas o filho do 
de cuius seja legítimo. No caso do póstumo, a acusação de adultério serve para contestar que o nascituro seja 
suus do de cuius e possa se beneficiar de uma condição de herdeiro inexistente e concorrer (ou excluir) outros 
herdeiros legítimos ou testamentários.  
150 Call. 1 d. l. fisci et pop. D.48,20,1pr.: Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas, aut 
servilis condicio irrogatur. “Com a condenação os bens são tornados públicos, quando se priva ou da vida ou 
da cidadania ou quando se irroga a condição de escravo”; D.48,20,1,1: Etiam si qui ante concepti et post 
damnationem nati sunt, portiones ex bonis patrum damnatorum accipiunt. “Mesmo se antes forem 
concebidos e nascem depois da condenação, recebem eles as porções dos bens dos pais condenados”. De 
acordo com G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 supra), p.533, estes trechos de Calístrato devem ser 
examinados em conjunto com Paul. l.s. de port. q. lib. dam. conc. D.48,20,7, no qual Paulo estabelece que, de 
acordo com a naturalis ratio, quando os filhos assumissem as dívidas presentes na herança paterna, não 
fossem prejudicados pela condenação do confisco dos bens do de cuius. Em suma, não devem pagar pela 
dívida alheia, cuja condenação poderia reduzí-los até a uma situação de indigência. É importante lembrar que 
o próprio fragmento de Paulo, D.1,5,7, está em sua obra que trata das partes reservadas aos filhos dos 
condenados pelo confisco do patrimônio (libro singulari de portionibus, quae liberis damnatorum 
conceduntur). 
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PARTE II – PRETOR, NASCITURO E CURATOR VENTRIS 

2. TUTELA JURÍDICA DO NASCITURO NO EDITO DO 

PRETOR 

Ius honorarium designou tradicionalmente o sistema de direito criado pelo pretor 

no âmbito da sua atividade jurisdicional e por outros magistrados, aos quais era 

reconhecido o ius edicendi.151 

 Quanto aos principais poderes do pretor no âmbito do processo civil romano, as 

relações entre o imperium e a iurisdictio, não é pacífico o entendimento entre os 

romanistas, sendo que alguns identificaram a iurisdictio com o próprio imperium geral dos 

magistrados e outros consideraram que a iurisdictio era uma capacidade própria e 

específica dos magistrados que presidiam aos litígios e que apresenta manifestação distinta 

do imperium.152 

O Imperium, inicialmente um poder de comando militar, era atribuído aos 

magistrados superiores eleitos pelas assembléias, pois o povo, verdadeiro titular do poder, 

                                                           
151 Pap. 2 def. D.1,1,7,1: Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel 
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ad honorem 
praetorum sic nominatum. “O direito pretoriano é o que os pretores introduziram a fim de auxiliar, suprir ou 
corrigir o ius civile, por causa de uma utilidade pública. O qual também se diz honorário, assim denominado 
em razão da honra aos pretores”. A utilização da palavra corrigendi demonstra a tarefa do pretor substituir 
institutos ultrapassados do ius civile, pelos seus próprios (por exemplo, criando um interdictum de 
superficiebus, semelhante ao uti possidetis e, posteriormente, uma actio in rem superficiaria para proteger as 
construções realizadas pelo superficiário, tornando-o um possuidor e não um mero detentor, cf. Ulp. 70 ad 
Ed. D.43,18,1pr.), incorporando-os ao denominado ius honorarium – cf. M.KASER, Römisches Privatrecht 
cit. (nota 121 supra), p.36. Segundo C.A. BÖTTCHER, História da Magistratura – O Pretor no Direito 
Romano, São Paulo, LTCE, 2011, pp.193-194, “a função de supplere significa a introdução de uma nova 
regulamentação, onde o ius civile não previa nenhuma, o que ocorreu, normalmente, mediante a concessão de 
ações ou interditos ou mesmo outros meios auxiliares do processo formular. O adiuvare consiste, por sua 
vez, na previsão de uma tutela mais eficaz para casos já disciplinados pelo ius civile, seja ao lado da 
disciplina precedente, que permanece em vigor, seja substituindo a sanção prevista pelo ius civile. O 
corrigere significa atuação do pretor no âmbito interno doa regulamentação civilística, eliminando aspectos 
insatisfatórios, o que ocorre, normalmente, com a denegatio actionis ou com a concessão de uma exceptio”. 
Vejam-se, Paul. 14 ad Sab. D.1,1,11; Pomp. l.s. enchir. D.1,2,2,10; D.1,2,2,12.  
152 A. SURGIK, Do conceito romano de ‘imperium’ e seus desvios jurídico-políticos, in Revista da Faculdade 
de Direito da UFPR 23 (1986), p.24; Lineamentos do Processo Civil Romano, Curitiba, Livro é Cultura, 
1990, p.103; F.E. DOUVERNY, ‘Actio’ e ‘Iurisdictio’: conceitos fundamentais na experiência jurídica 
romana, in Cadernos de Iniciação Científica – Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 4 (2007), 
pp.33-34. 
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conferia-lhes autoridade.153 

A Iurisdictio é o poder do pretor de estabelecer e de organizar os processos civis.154 

Consistia em determinar a norma a ser aplicada ao caso concreto submetido à cognição do 

pretor; era este magistrado que, na ordo iudiciorum privatorum orientava e dirigia a 

atividade das partes, na sua função de administrar a justiça.155  

Na opinião de V. SCIALOJA
156, a iurisdictio referia-se à definição das controvérsias 

jurídicas e correspondia à função judiciária propriamente dita. O imperium mixtum 

compreendia determinadas faculdades vinculadas à administração da justiça, concedidas 

aos magistrados que tinham a iurisdictio. Como atributos deste imperium mixtum temos, 

v.g., a missio in possessionem, as cautiones praetoriae necessariae, a restitutio in 

integrum. 

Adotando a distinção conceitual entre imperium e iurisdictio, afirma A. SURGIK,157 

que, “enquanto o imperium admitia graus, daí a distinção que veio a se fazer entre 

imperium maius, imperium infinitum e imperium minor, a iurisdictio não os admitia, 

aparecendo sempre idêntica em todos os que a ostentavam”.  

Obrigatório mencionar a opinião de M. VILLEY
158, muito didática: “O pretor não 

tem somente nas suas atribuições a jurisdictio, quer dizer, o cuidado de controlar se as 

formas empregadas pelos litigantes são regulares; duma maneira mais geral, é encarregado 

da polícia, da manutenção da boa ordem na cidade. Ele goza do imperium, dum poder geral 

de comando. Em virtude do seu imperium ele dá ordens aos cidadãos. E isso contribui 

muito fortemente, sobretudo nos três últimos séculos da República, para enriquecer o 

direito romano”.  

 

O magistrado com ius edicendi teve o poder de controlar a evolução da vida social, 

ao mesmo tempo em que aplicava o direito vigente, apoiando-se na equidade e na utilidade 

                                                           
153 A. SURGIK, Lineamentos do Processo Civil Romano cit. (nota 152 supra), pp.100-102; J. GAUDEMET, Les 
institutions de l’Antiquité, 7ªed., Paris, Montchrestien, 2002, pp.167-168. 
154 No dizer de O.A.BAPTISTA DA SILVA, A ‘Jurisdictio’ Romana e a Jurisdição Moderna, in Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 83 (2007), pp.555-568 (= in Revista Magister de Direito 
Civil e Processual Civil 19, 2007): “Os juristas modernos, referimo-nos aos processualistas, são propensos a 
traduzir o verbo dicere, na locução ius dicere, com o sentido de declarar, na sentença, o direito aplicável à 
espécie litigiosa. Isto é incorreto, porque a locução ius dicere não deve ser compreendida como pronunciar ou 
exprimir um enunciado. Ao contrário, dicere no vocabulário jurídico romano não tem sentido declarativo, 
mas constitutivo de estatuir ou impor”. 
155 N. SCAPINI, Manuale elementare di Diritto Romano, Milano, Giuffrè, 2002, p.9. 
156 V. SCIALOJA, Procedura Civile Romana – Esercizio e difesa dei diritti, Milano – Roma, Anônima 
Romana, 1936, pp.73-74. Para o autor, as três faculdades dos magistrados distinguiam-se nas seguintes: o 
imperium, a iurisdictio e o imperium mixtum. 
157 A. SURGIK, Lineamentos do Processo Civil Romano cit. (nota 152 supra), pp.103-104. 
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prática, para integração e modificação das normas do ius civile.159 

A arte do direito (ars) existe para satisfazer, por meio dos pretores, a necessidade 

de justiça num caso concreto (aequitas), para resolver uma controvérsia. O objetivo 

principal do ius honorarium era dirimir os conflitos de interesse pela aplicação prática da 

justiça, atualizando as instituições e conceitos do antigo ius civile. Aequitas era a aplicação 

da justiça ao caso concreto, adequação do ius aos hábitos, costumes, leis antigas, 

arraigadas na consciência coletiva. O pretor aplica esta aequitas para suprir as omissões e 

corrigir as injustiças do ius civile, que poderiam gerar a aplicação estrita da lei.160 

Advirta-se que não é necessário insistir em uma rígida e destacada antítese entre o 

ius civile e o ius honorarium, à medida que um e outro se compenetravam e se integravam 

alternadamente, o que poderia demonstrar, talvez, uma unidade sistemática.161 

Os magistrados romanos tinham o ius edicendi (Pomp. l.s.enchir. D.1,2,2,10)162, o 

direito de fazer comunicações ao povo: comunicações que, originariamente, eram orais e 

dirigidas pro contione, isto é, na assembléia popular; mas que mais tarde foram transcritas. 

As elaboradas pelo pretor, magistratura criada em 367 a.C., eram gravadas sobre tábuas de 

madeira pintadas de branco (de onde a palavra album), o texto em negro com cabeçalho em 

vermelho (de onde rubricae), e fixados no Forum, centro dos negócios e da vida política na 

civitas, para que todos os cidadãos pudessem ter conhecimento do seu teor. Nelas, a forma 

escrita se revela pela sigla de encerramento q.s.s.s., que corresponde a “quae supra scripta 

sunt”.163 

                                                                                                                                                                                
158 Le Droit Romain, trad. port. de Fernando Couto, Direito Romano, Porto, Resjuridica, 1991, p.65. 
159 V. ARANGIO-RUIZ, Storia del Diritto Romano, 5ªed., Napoli, Jovene, 1947, p.150. A função do magistrado 
era, justamente, de dicere ius, ou seja, de estabelecer a norma conforme era regulada a relação submetida à 
sua cognição: e esta norma poderia encontrar-se já formulada no Edito, utilizada na prática, podendo ser 
passível de alguns retoques, conforme a discricionariedade do Pretor. 
160 E. VERA-CRUZ PINTO, Curso de Direito Romano, vol.1, Cascais, Principia, 2009, pp.318-319. 
161 L. BOVE, Ius Honorarium, in NNDI 9 (1966), pp.382-383. Marc. 1 inst. D.1,1,8: Nam et ipsum ius 
honorarium viva vox est iuris civilis. “Pois também o próprio direito honorário é a viva voz do direito civil”. 
Contrário a esta opinião, principalmente, M.TALAMANCA, Istituzioni di Diritto Romano cit. (nota 121 supra), 
p.59, sustenta que a relação entre os dois sistemas normativos apresenta uma verdadeira incomunicabilidade. 
A existência de uma norma do ius civile e de uma norma do ius honorarium, e a oposição entre elas, não 
produz efeito sobre a existência e a eficácia destas normas, pois continuam a existir e a ter eficácia, cada uma 
no âmbito de seu próprio sistema. 
162 Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus 
esset seque praemunirent, edicta proponebant. Quae edicta praetorum ius honorarium constituerunt: 
honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat. “No mesmo tempo também os magistrados atribuíram 
os direitos e, para que os cidadãos soubessem qual o direito que cada um estaria para receber como ordem, 
relativo a cada um dos assuntos, e para que eles se precavessem, propunham os editos. Estes editos 
constituíram o direito honorário: diz-se honorário porque vinha da honra ao pretor”. 
163 A criação do cargo de pretor (de prae-ire, ir à frente, o vocábulo praetor designa “aquele que vai à 
frente”) ocorreu com as leges Liciniae Sextiae em 367 a.C., sendo exclusiva aos patrícios até o ano de 337 
a.C., quando os plebeus tiveram acesso a esta magistratura. Com a expansão das atividades comerciais 
romanas no Mediterrâneo, especialmente após as vitórias nas guerras contra Cartago, criou-se o pretor 
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A faculdade de edicere competia, além dos pretores, aos cônsules (tendo o pretor 

surgido como um colega “menor” de dois praetores maiores, que eram exatamente os 

cônsules), aos censores, aos edis, mais tarde também aos governadores de províncias, e, às 

vezes, aos questores. 

Os edicta vinculam-se ao período do cargo do pretor (de um ano) e a ele são 

limitados. Tem, qualquer que seja o seu conteúdo, fundamento no poder de mando 

(imperium) e compreendem um programa geral do seu cargo, de todas as suas atividades, 

com sua futura atuação, no qual anuncia os casos em que concederia e aqueles em que 

negaria ações. Promulgado no ato de ingresso no cargo, este programa cessava o seu vigor 

com a saída do magistrado.164  

Transmitiu-se o costume, contudo, que o sucessor prosseguisse o trabalho do 

antecessor, promulgando os mesmos editos ou, para dizer melhor, confirmando novamente 

os precedentes. O edito, assim repetido, ao formar um núcleo que era repetido nos editos 

posteriores, foi chamado de tralaticium. O edito era denominado perpetuum no sentido que 

o pretor estava a ele vinculado por todo o ano do cargo.165 

Ao lado do edito perpétuo alguns editos eram promulgados durante o cargo, para 

uma circunstância ou acontecimento imprevisto e especial, os edicta repentina. Uma Lex 

Cornelia de iurisdictione de 67 a.C., proposta pelo tribuno Cornélio, estabeleceu que os 

pretores não poderiam afastar-se de seus editos durante o cargo, nem mudá-los ou corrigi-

los, para proibir eventuais abusos e impedir a aplicação de normas que não foram 

promulgadas na tomada de posse. Em suma, esta Lei proibiu a promulgação dos edicta 

repentina, pois eram contrários aos princípios da segurança e da certeza do direito.166  

                                                                                                                                                                                
peregrino, em 242 a.C. (Pomp. l.s. enchir. D.1,2,2,28), para resolver as controvérsias entre estrangeiros ou 
entre cidadãos romanos e estrangeiros. Através do pretor peregrino, são admitidas novas instituições 
jurídicas, pois as relações sem as complexas formalidades do ius civile apóiam-se na exigência e na 
importância da boa fé. Buscando uma maior agilidade comercial, este sistema fundamenta-se no ius gentium. 
Vejam-se M.C. GIORDANI, Iniciação ao Direito Romano, 5ªed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p.134; A. 
FERNANDEZ DE BUJAN, Derecho Publico Romano, 2ªed., Madrid, Civitas, 1997, pp.95-96; A. CORRÊA - 
G.SCIASCIA, Manual de Direito Romano, 6ªed., São Paulo, Saraiva, 1988, p.25; D. DALLA, Introduzione a un 
Corso Romanistico, 3ªed., Torino, Giappichelli, 1997, pp.39-47; U. BRASIELLO, Edicta, in NNDI 6 (1966), 
pp.371-372; N. SCAPINI, Manuale elementare di Diritto Romano cit. (nota 155 supra), p.9; M. BRUTTI, Il 
diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.25. 
164 E. VERA-CRUZ PINTO, Curso de Direito Romano cit. (nota 160 supra), pp.318-319. Na lição de P. VOCI, 
Istituzioni di diritto romano cit. (nota 22 supra), p.20, o pretor, nas ações por ele introduzidas no edito, 
deveria declarar que expunha aquela ação pela primeira vez e os pressupostos da concessão. Sua promessa 
consistia na fórmula prevista para um determinado caso concreto: conceder determinada ação na presença de 
determinados pressupostos. 
165 G. PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA Istituzioni di Diritto Romano cit. (nota 121 supra), p.43. 
166 N. PALAZZOLO, La ‘propositio in albo’ degli ‘edicta perpetua’ e il ‘Plebiscitum Cornelium’ del 67 a.C., in 
Sodalitas 5 (1984), pp.2433-2434; C.A. BÖTTCHER, História da Magistratura cit. (nota 151 supra), p.190. 
Contra esta opinião, A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, Diritto privato romano, Torino, G. 
Giappichelli, 2014, pp.58-59, afirmam que a Lex Cornelia proibia apenas a possibilidade do pretor exercer a 
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O texto edital contemplava, naturalmente, várias hipóteses nas diversas clausolae 

edictales. Se estes, refletindo os programas do magistrado, eram livremente modificados 

pelo posterior, deve-se considerar que trariam apenas as mudanças estritamente 

necessárias. As novas cláusulas deveriam atender a uma exigência atual (experimentada 

provavelmente através da repetida publicação dos edicta repentina); aquelas pré-existentes, 

dificilmente eram excluídas, preferindo os romanos, geralmente, à explícita abolição de 

regulamentos precedentes à inclusão de novos que, na prática, tornassem inoperantes as 

primeiras.167 

Os editos não apresentavam normas substanciais, mas meios processuais que 

originavam e constituíam a base dos institutos de direito material.  

O demandante da proteção judicial terá que ler o texto do edito e comprovar se o 

seu caso está ou não previsto no mesmo. Se estivesse previsto, o cidadão indicava a 

coincidência entre as próprias circunstâncias fáticas de seu pedido de proteção com aquelas 

de caráter geral previstas no programa do edito. O pretor verificava a existência desta 

coincidência e concedia a aplicação do meio processual previsto no edito ao caso concreto. 

Ao integrarem as respostas dos jurisconsultos nos seus editos, os pretores criavam um 

direito novo, tornando dinâmica esta aplicação e adaptação do ius civile na sociedade 

romana.168 

A centralização e controle de toda a atividade jurisdicional pela Chancelaria 

                                                                                                                                                                                
sua iurisdictio em contradição com aquilo que foi estabelecido no edito perpétuo; não se tratava de proibir os 
edicta repentina, nem os decretos, que poderiam ser criados caso o pretor verificasse a necessidade ou a 
oportunidade de tutelar um caso concreto litigioso não contemplado no edito. Concluem os autores nas 
pp.60-61: Generalmente gli ‘edicta repentina’ (...) finivano per implementare in modo stabile e definitivo 
l’editto perpetuo, naturalmente se i successivi pretore non ne alteravano il contenuto. Sobre a Lex Cornelia 
de iurisdictione, afirma F. GALLO, L’officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto – Corso 
di diritto romano, Torino, G. Giappichelli, 1997, p.79: In forza di tale plebiscito i pretori avevano il potere-
devere di pubblicare, all’assunzione della carica, il proprio ‘edicto de iurisdictione; in forza dello stesso 
plebiscito essi erano quindi tenuti ad attenersi, nel corso dell’anno di carica, alle determinazioni in esso 
stabilite. A parte la temporaneità, l’editto del pretore acquistava così il medesimo valore, la medesima forza 
vincolante del plebiscito che ne prescriveva la pubblicazione e l’applicazione.In virtù della doverosa 
osservanza da parte del pretore, esso assumeva carattere vincolante anche per i privati (risultava vincolante 
per la generalità dei ‘cives’).  
167 G. MELILLO, Edictum Perpetuum in NNDI 6 (1966), pp.376-379. 
168 A palavra “Edito” indica tanto o texto inteiro deste programa anual de governo quanto cada uma das 
cláusulas que o compõe. As escolhas pretorianas, dentro dos limites de sua discricionariedade, nascem dos 
“juízos de valor” elaborados com fundamento nos casos concretos e dos quais os pretores criavam critérios 
para a avaliação das diversas relações jurídicas que culminavam com a criação de meios de tutela 
denominados “fórmulas”, que se adaptavam aos casos concretos com a finalidade de dicere ius. Vejam-se, 
C.A. BÖTTCHER, História da Magistratura cit. (nota 151 supra), p.191; A. CASTRESANA, Derecho Romano. 
El Arte de lo bueno y de lo justo, Madrid, Tecnos, 2013, p.101; P. VOCI, Istituzioni di diritto romano cit. 
(nota 22 supra), p.19; M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), pp.24-25; A. 
LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), p.58. Nas palavras de 
E. VERA-CRUZ PINTO, Curso de Direito Romano cit. (nota 160 supra), p.476, “a liberdade de que o pretor 
dispunha era mais efetiva e eficaz que a discricionariedade e possibilidade do legislador na criação do ius”.  
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Imperial fizeram com que o edito não apresentasse mudanças anualmente, tornou-se 

imutável, sem o caráter dinâmico da época republicana, o que ocasionou a necessidade de 

ordenar todo o seu conteúdo de maneira definitiva. Esta compilação dos editos facilitou o 

trabalho dos jurisconsultos clássicos no estudo mais aprofundado e sistemático da 

matéria.169 

 No Principado, os editos, em grande parte repetidos anualmente (tralaticium), 

foram organizados e selecionados pelo jurista Sálvio Juliano, provavelmente, entre 134 e 

138 d.C, por ordem do imperador Adriano, que deu origem a um texto único e definitivo 

denominado “Edito Perpétuo”, válido para todos os magistrados com o poder de 

iurisdictio.170 

A tarefa extremamente difícil de reconstrução da sistemática de Sálvio Juliano, 

visto que o texto original não chegou até nós, foi superada por O.LENEL (1849-1935)171, 

que teve o mérito da reconstrução, baseada na palingenésia, apresentando a hipótese de que 

a estrutura do edito variava conforme a aplicação das normas pré-existentes (neste caso a 

obra apresentava o esquema da ação) ou a concessão de ações contrárias ao ius civile ou 

não previstas pelo pretor (apresentava a norma criada para disciplinar a nova hipótese). 

Foram compilados os fragmentos dos comentários ad edictum dos jurisconsultos clássicos, 

conservados principalmente no Digesto de Justiniano.172 

O Edito, segundo O.LENEL, foi dividido em quarenta e cinco títulos, dispostos em 

quatro partes. Na primeira, intitulada, provavelmente de iurisdicione e relativa à disciplina 

do processo até a formação do iudicium, está contida a introdução e, além disso, 

disposições sobre a calumnia, a in integrum restitutio, a satisdatio; na segunda, os meios 

jurídicos ordinários; na terceira, procedimentos especiais e regras quanto à herança, 

testamentos, legados; na quarta, enfim, está disposto o processo de execução, a coisa 

                                                           
169 A. CASTRESANA, Derecho Romano cit. (nota 168 supra), p.101; A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. 
MARUOTTI, Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), pp.64-65. 
170 U. BRASIELLO, Edicta cit. (nota 163 supra), pp.371-372; L.C. AZEVEDO, Introdução à História do Direito 
2ªed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.62-65; C.A. BÖTTCHER, História da Magistratura cit. (nota 
151 supra), pp.197-199. De acordo com I.M. POVEDA VELASCO, História Externa e Interna do Direito 
Romano, in RDCIAE 49 (1989), p.80, “neste contexto, o Edictum Perpetuum de Sálvio Juliano ganha 
destaque como marco histórico por dois motivos. O primeiro porque esta compilação representou o fim da 
evolução desta fonte de direito (editos dos magistrados), encerrando, também, um capítulo importante da sua 
evolução histórica. O segundo, porque foi ele o que serviu de base aos comentários dos juristas do século II e 
começo do III d.C., cujos fragmentos chegaram até nós, através da legislação de Justiniano, nos 
possibilitando o conhecimento do seu conteúdo e, de algum modo, de todo o ius honorarium”. 
171 Das Edictum perpetuum (ein Versuch zu dessen Wiederherstellung), 3ªed., Leipzig, Tauchnitz, 1927. 
172 G. MELILLO, Edictum Perpetuum cit. (nota 167 supra), pp.376-379; C.A. BÖTTCHER, História da 
Magistratura cit. (nota 151 supra), p.197; D. MONTOVANI, Le formule del processo privato romano – Per la 
didattica delle istituzioni di diritto romano, 2ªed., Padova, CEDAM, 1999, p.23. 
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julgada e os recursos para anulação das sentenças.173 

Pelo seu caráter jurisdicional, o edito do pretor assume uma importância maior e 

um aspecto diferente daquele dos outros magistrados. 

Os pretores do período clássico elaboraram diversas medidas para proteger o 

nascituro, a fim de que nascesse não apenas para os seus pais e familiares, mas também 

para a res publica.  

Os jurisconsultos romanos, por meio da interpretatio dos editos dos pretores 

consideraram como regra a paridade entre o nascituro e o nascido. Eles tinham como tarefa 

aprimorar o direito, por meio de três atividades principais: o agere, o cavere e o 

respondere.174 

O pretor, por meio de seus editos, supriu as lacunas do ius civile ao criar um 

conjunto de medidas para a proteção do nascituro com o escopo de garantir a spes 

nascendi, ou seja, de preservar os seus inúmeros direitos e interesses até o seu 

nascimento.175  

Uma importante contribuição do ius honorarium em relação à condição jurídica do 

nascituro foi a providência pretoriana da imissão na posse dos bens do pai falecido à 

mulher que estivesse grávida no momento da sua morte, para que ela conservasse os bens 

do concebido (missio in possessionem ventris nomine). 

O magistrado então nomeava e estabelecia as funções de um curator ventris, que 

protegia juridicamente os direitos do nascituro, de sua família e também os interesses da 

Res Publica para que este nascituro viesse à luz, se tornasse um cidadão romano.176 

Em Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,15, estão explicitadas as situações em que o pretor 

intervinha em favor do concebido mais que em favor dos filhos já nascidos (favorabilior 

est causa partus), a fim de que fosse introduzido na família e, sobretudo, na res publica.177 

O jurisconsulto Sérvio Sulpício Rufo (cônsul em 51 a.C., morreu em 43 a.C.) da 

                                                           
173 L.C. AZEVEDO, Introdução à História do Direito cit. (nota 170 supra), p.65. 
174 Pompônio destacava o importante papel dos jurisconsultos no desenvolvimento e evolução do direito na 
sociedade romana. Pomp. l.s. enchir. D.1,2,2,13: (…) quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura 
regere possint? Post hoc deinde auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis 
iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci. “Quanto vale, pois, haver direito em nossa cidade se 
não houver aqueles que possam reger os direitos? Depois disso, em seguida, falaremos da sucessão dos 
autores, porque o direito não se sustenta se não houver algum jurisperito por meio do qual o direito possa 
quotidianamente ser conduzido para melhor”.  
175 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.231. 
176 De acordo com, M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.199; Idem, 
Concetti ulpianei cit. (nota2supra), pp.118-119; M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 
supra), p.109. 
177 Favorabilior est causa partus era a expressão com a qual Ulpiano indicava a política da res publica e a 
importância sempre mais crescente na jurisprudência romana em favorecer o nascituro no resguardo de seus 
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denominada “idade ciceroniana” foi o primeiro a tratar sobre o instituto da cura ventris, de 

acordo com o fragmento D.37,9,1,24. A informação deste fragmento é a mais importante 

da história deste instituto e comprova a sua existência já no século I a.C. 

O nascituro é visto como um futuro descendente para a família e um futuro cidadão 

para a Res publica que deve ser alimentado e tutelado em todos os seus direitos.  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,15: 

 

Et generaliter ex quibus causis Carbonianam bonorum possessionem puero praetor 

dare solitus est, ex hisdem causis ventri quoque subvenire praetorem debere non 

dubitamus, eo facilius, quod favorabilior est causa partus quam pueri: partui enim 

in hoc favetur, ut in lucem producatur, puero, ut in familiam inducatur: partus enim 

iste alendus est, qui et si non tantum parenti, cuius esse dicitur, verum etiam rei 

publicae nascitur. 

 

“E geralmente, por estas causas que o pretor se acostumou dar a bonorum possessio 

Carboniana178 ao menino, pelas mesmas causas, não duvidamos que o pretor tenha 

                                                                                                                                                                                
direitos. Veja-se, H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 supra), pp.90-91. 
178 Outra proteção criada pelo pretor foi a bonorum possessio ex edicto Carboniano, provavelmente criada 
por um pretor chamado Carbo entre os séculos II e I a.C., concedida em favor do impúbere cujo status ou 
qualidade de herdeiro fosse objeto de controvérsia. Era concedida após a prestação de uma cautio. Após o 
nascimento por meio do edito Carboniano, o Pretor estabelecia se o impúbere deveria receber ou não a 
bonorum possessio e a decisão da filiação legítima era prorrogada até que ele atingisse a puberdade. Quanto 
à data da bonorum possessio ex edicto Carboniano, afirma A. METRO, La datazione dell’editto ‘de 
inspiciendo ventre custodiendoque partu’, in Synteleia Arangio-Ruiz, Napoli, Jovene, 1964, p.945, que, com 
base em um texto de Nerácio (6 membr. D.37,10,9), ela já teria sido conhecida pelo jurista Labeão, podendo 
até sua promulgação remontar ao séculos II ou I a.C., fase de grande produção dos pretores. Sobre este Edito 
Carboniano, veja-se Valent., Theod. et Arcad. C.6,17,2 (393): Carbonianum edictum sub personis legitimis 
indubitato matrimonio, custodio partu et probata legitima successione defertur, scilicet ut in possessione 
novus heres constitutus usque ad pubertatis annos sine inquietudine rebus utatur interdum alienis. “Não se 
duvidando do casamento entre pessoas legítimas, o edito Carboniano é deferido uma vez custodiado o parto e 
provada a sucessão legítima, a saber, que o novo herdeiro constituído na posse se utilize, às vezes, das coisas 
alheias sem perturbação, até os anos da puberdade”. O Edito Carboniano, para a tutela do impúbere e para 
assegurar a conservação de seu patrimônio, previa a bonorum possessio ou a missio in possessionem, de 
acordo com a discricionariedade do pretor. Vejam-se, R. QUADRATO, Missio in possessionem ex edicto 
Carboniano e bonorum possessio Carboniana, in BIDR 77 (1974), p.72, nota 48;78; E. VOLTERRA, 
Istituzioni di diritto privato romano, Roma, La Sapienza, s.d., trad. esp. de Jesús Daza Martínez, Instituciones 
de Derecho Privado Romano, Madrid, Civitas, 1986, p.722; C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der 
Pandecten, trad. it. de P. COGLIOLO e C. FADDA, Commentario alle Pandette, vol. 25, Milano, Società 
Editrice Libraria, 1907, pp.337-338. Veja-se Diocl. et Max. C.6,17,1 (293): Si tibi ac filio tuo status ab his 
contra quos supplicas movetur quaestio, perspicis praemature rerum, quas velut de patris successione filius 
tuus vindicat, restitutionem postulari, cum, si in pupillari permaneat aetate, secundum formam edicti 
Carboniani data bonorum possessione satisdatione impleta tunc demum in possessionem eum constitui 
conveniat vel hac non oblata portionem ab omnibus quam vindicat possideri, servitutis vero quaestionem in 
tempus differri pubertatis. “Se a ti ou ao teu filho é movida uma questão de status por aqueles contra os quais 
tu suplicas, compreenderás que prematuramente se postula a restituição daquelas coisas que o teu filho 
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que prestar ajuda também ao concebido, bem mais porque a sua causa deve ser 

mais favorecida do que aquela do menino; porquanto o concebido é protegido para 

que venha à luz, o menino para que seja introduzido na família; pois este concebido 

tem que ser nutrido porque nasce não somente para o pai, ao qual diz-se pertencer, 

mas também para a Res Publica”. 

 

Neste trecho Ulpiano enuncia o princípio da par conditio, ou seja, equipara o 

nascituro aos irmãos já nascidos, de acordo com o interesse público. Além do interesse 

vinculado à família do nascituro e à res publica romana, o trecho também demonstra a 

proteção da vida do nascituro, o seu direito a alimentos.179 

Na opinião de P. CATALANO
180, Ulpiano indica neste fragmento que o Direito 

Romano “se remite pues conjuntamente al interés público y a la ventaja del concebido”. 

Observa-se que Ulpiano adota o princípio do favor para o nascituro, porque a 

defesa de seu direito à vida é de interesse público, o nascimento de um novo cidadão e a 

garantia da defesa das famílias numerosas e do crescimento do populus romano.181 

                                                                                                                                                                                
vindica a título, por exemplo, de sucessão do pai, porque, caso esteja em idade pupilar, tendo sido dada a 
garantia e então finalmente será conveniente que seja constituído na posse ou, não tendo esta sido oferecida, 
que a porção que ele reivindica por todos seja possuída; mas a questão da servidão seja diferida para o tempo 
da puberdade”.  
179 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 1 supra), pp.87-88; M. P. BACCARI, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.184; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), pp.125-
126; G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.61; R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y 
Derecho cit. (nota 6 supra), p.33. De acordo com M. P. BACCARI, p.221, este trecho salienta que o curator 
ventris deve proteger a vida da mãe e do nascituro, tomando todas as medidas necessárias para que este 
“venha à luz” (ut in lucem producatur). Veja-se também P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 
supra), pp.12-13; Idem, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota supra), pp.110-111. Salienta M.B. 
FUMAGALLI, Spes vitae cit.(nota 108 supra), pp.353-354, que o trecho demonstra a importância da mulher na 
res publica na restauração dos mores e na procriação de muitos filhos. Neste sentido, afirma M. BRUTTI, Il 
diritto privato nell’antica Roma cit. (nota  supra), p.109: Si può cogliere in queste parole l’eco di un indirizzo 
politico favorevole alla crescita demografica: una formulazione retorica tradizionale e fuori dal tempo (che 
enfattizza in astratto il nesso nascita-comunità) ancora codivisa nell’età severiana. Osservo comunque, 
quando sono in gioco temi come la generazione di figli, la gravidanza, l’aborto, una tendenza recorrente 
nelle fonte a costruire valutazioni delle fattispecie ispirate a criteri impersonali e con una forte enfasi non 
sull’interesse dei singoli, ma su quello della collettività, che trascende le sfere individuali.  
180 El concebido ‘sujeto de derecho’ cit. (nota supra), p.396. Contra o que denomina “fervor ideológico 
individualístico” que desconsidera o nascituro como pessoa, P. CATALANO, Diritto e Persone cit. (nota 48 
supra), pp.214-215, salienta que a opinião de Ulpiano è un ammonimento permanente per tutti i populi, non 
solo per i populi latini.  
181 Nas palavras de H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.21, 
sobre os diversos direitos civis concedidos ao nascituro em virtude de uma unidade de proteção inserida nos 
fundamentos da res publica tanto sob uma perspectiva pública quanto privada: “Recordem-se (...) o de lhe ser 
nomeado um curator ventris, o de exigir a posse dos bens hereditários, o direito às relações de parentesco, ao 
favor libertatis, etc. A spes protegida não é somente da criança por nascer (spes animantis). É também da 
família e da república”. Veja-se também, H.M.F. MADEIRA, Nascituro e utilidade pública no Direito Romano 
cit. (nota 74 supra), p.78. E. BALDACCI, La via dell’ampliamento della cittadinanza nel sistema romano 
(esperienza giuridica romana da rileggere in tempo di crisi demografica), in Chi difendi i principi non 
negoziabili? La voce dei giuristi, Modena, Mucchi, 2011, pp.69-70. BALDACCI, nas p.85, relembra a evidente 
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Exatamente nestes dois pontos, interesse público, fundamentado principalmente no 

aumento da população, o nascimento de novos cidadãos (civitas augescens; civitas 

amplianda) a partir da família, com o escopo de garantir a legítima procriação e a tutela 

primordial dos direitos do concebido, que se fundamenta a proteção do pretor, por meio de 

inúmeras disposições que beneficiam a mãe e o nascituro (v.g., dignitas, direito à 

alimentos, o nascituro ser tratado como persona).182  

Não é apenas um motivo utilitarista o crescimento populacional que fundamenta 

esta proteção pretoriana, mas é o reconhecimento de uma realidade e a nítida concretude 

romana do nexo entre o nascituro e a utilitas rei publicae. Disto decorre o favorabilior est 

causa partus no sentido do favor e proteção ao nascituro como um novo cidadão, para que 

tenha os seus direitos resguardados durante a sua gestação até o seu nascimento, 

considerado pessoa e homem desde a concepção. 

Dentre os meios criados pelo pretor para a proteção do nascituro, serão analisados 

dois institutos, preliminarmente: a missio in possessionem ventris nomine e a bonorum 

possessio ventris nomine. A primeira fazia com que o nascituro fosse, de forma cautelar, 

imitido na posse, como uma forma temporária de proteção dos direitos do nascituro; a 

segunda era uma espécie de “herança pretoriana” que garantia os bens pertencentes ao 

nascituro mesmo sem ele ter sido chamado a herança legítima e o pretor criará defesas 

processuais para o bonorum possessor contra eventuais ações ou pretensões dos herdeiros 

legítimos (ius civile).  

Em seguida, realiza-se a análise da nomeação e das principais funções do curator 

ventris. 

2.1. MISSIO IN POSSESSIONEM VENTRIS NOMINE 

O pretor atribuía por meio da missio in possessionem ventris nomine, a posse dos 

bens do patrimônio (herança) do de cuius, para uma destinatária direta, a mulher grávida, 

                                                                                                                                                                                
diferença entre o “sistema jurídico romano” e o “burguês capitalista contemporâneo” quanto às políticas e a 
legislação demográfica. Controles de natalidade e populacional assumiram uma acepção negativa de 
limitação (anti-natalismo malthusiano contemporâneo). O crescimento populacional seria o responsável pela 
escassez de alimentos e recursos naturais, aumento da poluição ambiental e da pobreza do mundo. Divulgam 
que só é possível um desenvolvimento sustentável aos países pobres e uma melhora na qualidade de vida de 
sua população, quando os governos adotam políticas demográficas que limitem (e reduzam drasticamente) os 
índices de natalidade. 
182 M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.117; E. BALDACCI, La via dell’ampliamento cit. 
(nota 181 supra), p.65. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. 
(nota 20 supra), p.24, a civitas augenscens se trata de um verdadeiro princípio formulado pelo jurista Sexto 
Pompônio no século II d.C., em favor dos nascituros. 
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com o escopo de proteger os direitos do nascituro e evitar a deterioração dos bens de seu 

patrimônio. 

A missio in possessionem era uma medida provisória na qual o pretor, com base em 

seu imperium, imite na detenção de todo um patrimônio (in bona, na universalidade dos 

bens) ou de uma determinada res (in rem), uma pessoa prevista no edito, com escopo de 

coação ou de garantia.183 

O pretor protegia tanto o ingresso do missus no objeto da medida judiciária quanto 

a sua permanência na detenção que lhe era concedida.184  

De acordo com a jurisprudência clássica romana, havia quatro tipos principais de 

missiones in possessionem: a) missio in possessionem legatorum servandorum causa; b) 

missio in possessionem rei servandae causa; c) missio in possessionem damni infecti 

nomine; e d) missio in possessionem ventris nominem.185  

Deve-se observar preliminarmente que o objeto da missio in possessionem 

poderiam ser coisas corpóreas (bens móveis ou imóveis) e coisas incorpóreas (créditos). A 

missio in possessionem damni infecti tinha como objeto sempre coisas móveis; a missio rei 

servandae causa, legatorum servandorum causa e ventris nomine poderia tratar tanto de 

                                                           
183 B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano, 4ªed., Milano, Giuffrè, 1972, pp.20-24; P. VOCI, Istituzioni di 
diritto romano cit. (nota supra), p.210; A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, Diritto privato romano 
cit. (nota 166 supra), pp.118-119; C. RASCÓN GARCIA, Manual de Derecho Romano, 3ªed., Madrid, Tecnos, 
2000, p.186. Afirmam C. SANFILLIPPO - A. CORBINO - A. METRO, Istituzioni di diritto romano, 10ªed., 
Catanzaro, Rubbettino, 2002, p.131, que tale ‘missio in possessionem’ dà luogo al fundamentale istituto della 
‘bonorum possessio’, che, sorta come mezzo di attuazione, di integrazione e di correzione della ‘hereditas’, 
finì col diventare, alla fine dell’età clássica, um autonomo sistema di successione ereditaria. Na definição de 
S. CRUZ, Direito Romano (Ius Romanum) – Introdução. Fontes, 4ªed., vol.1, Coimbra, Coimbra, 1984, p.326, 
a missio in possessionem era um embargo de bens, “uma ordem dada pelo pretor, baseada (essa ordem) no 
seu imperium, autorizando alguém a apoderar-se (apossar-se ou simplesmente deter), durante certo tempo, de 
bens de outrem (ou pelo menos que estão na posse de outrem), com poderes de administração e de fruição”. 
Afirma G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), p.94, que a missio in 
possessionem era um instrumento pretoriano complementar formidável para aplicar a coação direta, para 
obrigar a entrada na posse de uma pessoa nos bens de outra.  
184 M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, 2ªed., Milano, Giuffrè, 2013, p.174. Nas palavras de 
G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), p.94, a missio in possessionem era 
concedida pelo pretor por meio de um decreto e pressupunha a postulatio da parte. De acordo com J. DAZA 

MARTINEZ – L. RODRIGUEZ ENNES, Instituciones de Derecho Romano cit. (nota 121 supra), pp.153-154, a 
tramitação da missio in possessionem iniciava com uma postulatio, ou seja, a solicitação do interessado, por 
tratar-se de um ato de imperium do pretor. Se prevista no Edito, seria concedida edictalis. Se não estivesse 
prevista no edito, seria outorgada mediante um decretum. 
185 F. BETANCOURT, La defensa pretoria del ‘missus in possessionem’, in AHDE 52 (1982), pp.374-375, 384, 
nota 28. Na opinião de F. BETANCOURT, op.cit., p.425, o instituto do interdito, nas fontes jurídicas, é aplicado 
amplamentamente à sedes materiae relativa ao âmbito da missio in possessionem. Os quatro tipos de missio 
in possessionem foram enumerados pelo jurisconsulto Macer, em 1 de off. praes. D.1,21,4,1: Ut possessio 
bonorum detur, vel si cui damni infecti non caveatur ut si possidere iubeatur, aut ventris nomine in 
possessionem mulier, vel is cui legatum est legatorum servandorum causa in possessionem mittatur, mandari 
potest. “Pode ser feita delegação para que se ordene uma bonorum possessio; ou se manda que possua aquele 
a quem não se garantiu o dano infecto, ou se a mulher seja imitida na posse em nome do ventre, ou que seja 
imitido na posse aquele a quem foi feito legado, a fim de se conservarem os legados”. 



 80

coisas móveis quanto imóveis.186 

A missio in possessionem legatorum servandorum causa é obtida do pretor para 

aplicação aos legados e aos fideicomissos. Quando um legado com cláusula de condição ou 

termo é destinado a um imóvel, e o herdeiro não presta a cautio (promessa), o legatário 

poderia se imitir na posse deste bem onerado pelo legado por meio de uma missio in 

possessionem legatorum servandorum causa. Se o herdeiro, de forma dolosa, impede a 

imissão na posse do legatário, este dispõe de um interdito (ne vis fiat ei qui in 

possessionem missus erit).187 

A missio in possessionem rei servandae causa, também denominada missio in bona 

em sentido amplo, foi um neologismo criado pelo jurisconsulto Vanuleio no século II d.C., 

posterior ao Edito Perpétuo de Sálvio Juliano.  

São os casos que incidem sobre todo um conjunto de bens, um patrimônio, quando 

o pretor ordenava a imissão do credor na posse dos bens do devedor (missio in bona). Estes 

bens eram conservados (custódia) e administrados por um curator bonorum. Transcorrido 

o prazo de 30 dias para o pagamento da dívida, o pretor convocava os credores e ordenava 

a bonorum venditio, ocasião em que um magister bonorum vendia o patrimônio do devedor 

em hasta pública.188  

Na missio in possessionem damni infecti nomine o proprietário de um imóvel 

obtinha do pretor um meio processual contra o seu vizinho, proprietário de um imóvel em 

ruínas ou com obras que ameçassem desabar, quando este último não realizasse a 

promessa, diante do pretor, da denominada cautio damni infecto (dano futuro). Por essa 

medida, o proprietário do imóvel ficava com a detenção do imóvel vizinho (in 

possessionem missus erit).  

Havia a possibilidade do missus in possessionem damni infecti nomine mover uma 

actio in factum quando fosse impedido dolosamente de entrar na posse do prédio em 

ruínas, além de ser ressarcido pelos prejuízos causados por obras ou eventuais 

desabamentos que danificassem o seu imóvel, quando não se realizasse a cautio damni 

infecto.189  

                                                           
186 F. BETANCOURT, La defensa pretoria cit. (nota 185 supra), pp.444;457. 
187 Pomp. 23 ad Q. Muc. D.42,4,12: Cum legatorum vel fideicommissi servandi causa, vel quia damni infecti 
nobis non caveatur, bona possidere praetor permittit, vel ventris nomine in possessionis nos mittit, non 
possidemus, sed magis custodiam rerum et observationem nobis concedit. Vejam-se, Ulp. 52 ad ed. 
D.36,4,5,27; Ulp. 72 ad ed. D.43,4,1pr.; D.43,4,1,2-3; Ulp. 68 ad ed. D.43,4,3pr. 
188 F. BETANCOURT, La defensa pretoria cit. (nota 185 supra), pp.497-504; M. KASER, Römisches Privatrecht 
cit. (nota 121 supra), pp.460-461; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 120 supra), 
p.144; C. RASCÓN GARCIA, Manual de Derecho Romano cit. (nota 183 supra), p.186. 
189 J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano cit. (nota 121 supra), pp.332-333; F. BETANCOURT, La defensa 
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O Digesto de Justiniano em seu livro 43, título 4, apresentava na rubrica ne vis fiat 

ei, qui in possessionem missus erit, um interdito ne vis fiat ei quae ventris nomine in 

possessionem missus erit190 e uma actio in factum191 para tutelar o ventre e reprimir uma 

eventual vis que se fizesse contra a mãe. Esta missio in possessionem constituiu uma das 

formas do ius honorarium (missio in bona) conceder à mulher que estivesse grávida no 

momento da morte do de cuius (de seu marido ou companheiro), a imissão na posse dos 

bens que fossem necessários para garantir o direito sucessório do nascituro que, 

presumivelmente, era filho deste de cuius.192  

O edito do pretor cuja denominação foi transcrita na rubrica de D.25,5 (Si ventris 

nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse 

                                                                                                                                                                                
pretoria cit. (nota 185 supra), pp.429-445. Veja-se Ulp. 69 ad ed. D.43,4,4pr. 
190 LENEL, EP. §231, p.455: Ne vis fiat ei quae ventris nomine in possessionem missa erit. LENEL classifica 
este interdito no grupo dos interdicta de universitate, como adispicendae possessionis e ao denominar o 
edito, fez alusão à mulher imitida na posse, adotando o termo missa ao invés de missus. Veja-se, F. 
BETANCOURT, La defensa pretoria cit. (nota 185 supra), pp.428-445;465;487-491;501-503. Defende 
BETANCOURT, op.cit., p.503, que o interdito ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit foi introduzido no 
edito do pretor após o ano de 82 a.C., data do falecimento de Quinto Múcio Cévola, para tutelar a condição 
dos missi in boni debitoris no concurso de credores (Pomp. 23 ad Q. Muc. D.42,4,12). Assim afirma Ulpiano 
em Ulp. 34 ad ed. D.25,5,1,2: Necessario praetor adiecit, ut, qui per dolum venit in possessionem, cogatur 
decedere: coget autem eum decedere non praetoria potestate vel manu ministrorum, sed melius et civilius 
faciet, si eum per interdictum ad ius ordinarium remiserit. “Por necessidade o pretor acrescentou que aquele 
que por dolo obtiver a posse seja obrigado a ir embora. Obriga-o, porém a ir embora não pelo poder pretório 
ou pela mão dos ministros, mas melhor e mais civilmente fará se remetê-lo, por interdito, ao direito 
ordinário”. Afirma Ulpiano que o interdito ne vis fiat ei que ventris nomine in possessionem missa erit tinha 
como característica ser “proibitório” e “restitutório”, ou seja, não apenas poderia ser utilizado para obter a 
posse pela primeira vez das coisas, como também readquirir a posse de quem injustamente lhe causou um 
esbulho. Servia para conservar os bens da herança do nascituro. Ulp. 68 ad ed. D.43,4,3,2: Praetor ventrem 
in possessionem mittit, et hoc interdictum prohibitorium et restitutorium est. Sed si mulier velit in factum 
actione uti ad exemplum creditorum magis quam interdicto, posse eam experiri sciendum est. “O pretor envia 
o ventre à posse: e este interdito é proibitório e restitutório. Mas se a mulher deseja por uma ação in factum 
usufruir é sabido que ela pode demandar a exemplo dos credores mais do que pelo interdito”. Também de 
acordo com Ulpiano, os missi in possessionem ventris nomine não tinham a legitimação ativa para mover um 
interdito uti possidetis, pois teriam não a posse, mas a custódia dos bens (Ulp. 69 ad ed. D.43,17,3,8).  
191 Ulp. 34 ad ed. D.25,6,1,6; Ulp. 72 ad ed. D.43,4,1pr.; D.43,4,1,2; Gai.4,177. O impedimento de venire in 
possessionem do nascituro geralmente ocorria de forma dolosa, quando alguém alienasse, ocultasse ou 
destruísse a coisa objeto da missio in possessionem. A legitimação ativa desta actio in factum é do missus in 
possessionem ventris nomine, ou seja, geralmente daquele que fazia a representação processual do nascituro e 
a administração do seu patrimônio, ou seja, do curator ventris. O prazo para se mover esta ação é de um ano, 
além de apresentar a intransmissibilidade passiva. Veja-se F. BETANCOURT, La defensa pretoria cit. (nota 
185 supra), pp.469-473; 487-488, nota 244. 
192 E. CHAMOUN, Instituições de Direito Romano, 6ªed., Rio de Janeiro, Rio, 1977, p.286, afirma que a missio 
in possessionem ventris nomine era um penhor judicial, criado pelo pretor, atribuído à mulher grávida sobre a 
herança em que o nascituro é contemplado. Pompônio indica que os missi in possessionem ventris nomine 
não eram possuidores, mas eram detentores e tinham a custódia dos bens (por isso, segundo a conclusão de F. 
BETANCOURT, La defensa pretoria cit. (nota 185 supra), p.506, quando se introduziu o interdito ne vis fiat ei 
qui in possessionem missus erit, todas as missiones in possessionem foram denominadas missiones in 
possessionem custodiae causa). Veja-se, Pomp.23 ad Q. Muc. D.42,4,12: Cum legatorum vel fideicommissi 
servandi causa, vel quia damni infecti nobis non caveatur, bona possidere praetor permittit, vel ventris 
nomine in possessionis nos mittit, non possidemus, sed magis custodiam rerum et observationem nobis 
concedit. “Quando o pretor permite possuir os bens para a conservação dos legados ou de fideicomisso ou 
porque não se tenha dado a nós a caução do dano infecto, ou nos imite na posse em nome do ventre, não 
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dicatur – “Se se disse que, tendo a mulher recebido a posse em nome do ventre, a mesma 

foi transferida com dolo mau a outro”) foi interpretado pela jurisprudência entre os séculos 

I e II d.C., que dele extraiu o princípio do favor partus, para atribuir a posse em favor do 

nascituro e protegê-la de qualquer ato doloso da mãe: 

 

Ulp. 34 ad ed. D.25,5,1pr.: Hoc edicto rectissime praetor prospexit, ne, dum in 

favorem partus possessionem polliceatur, aliis praedae occasionem praebeat: 1. 

Idcirco constituit actionem in mulierem, quae in alium hanc possesionem dolo malo 

transtulit. Non solum mulierem praetor coercet, verum eum quoque in cuius 

potestate ea fuerit, scilicet si dolo ipsorum alius in possessionem fuerit admissus, 

actionemque in tantum pollicetur in eos, quanti interfuit eius qui experitur. 

“O pretor previu com grande retidão por este edito que, enquanto ele oferece a 

posse em favor do parto, não se ofereça, a outros, ocasião para pilhagem: 1. Por 

isso constituiu uma ação contra a mulher que com dolo mau transferiu para outro 

esta posse. O pretor não só coage a mulher, mas também aquele em poder de quem 

ela estiver: bem entendido, se pelo dolo deles foi admitido um terceiro na posse; e o 

pretor oferece a ação contra eles no tanto quanto interessou àquele que lhe 

recorre”.193 

  

O mesmo Ulpiano, em D.37,9,1,2, indica os requisitos exigidos para que o venter 

seja imitido na posse, ou seja, goze da missio in possessionem ventris nomine. Na verdade, 

esta imissão na posse tem como escopo a proteção dos direitos do nascituro. Por isso a mãe 

não tem a qualidade da possessio civilis, ou seja, não pode usucapir nem tem a 

legitimidade para os interditos possessórios, apenas resguarda os direitos do nascituro.194  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,2: Totiens autem mittitur in possessionem venter, si non est 

exheredatus et id quod in utero erit inter suos heredes futurum erit. Sed et si 

incertum sit, aliquo tamen casu possit existere, quo qui editur suus futurus sit, 

                                                                                                                                                                                
possuímos, mas ele nos concede mais a custódia e a vigilância das coisas”. 
193 O favorecido diretamente pelo edito e que é o missus in possessionem na missio in possessionem ventris 
nomine é o nascituro, o venter (favor partus). Em vários fragmentos do Digesto, é nítido que o sujeito 
beneficiado pela medida é o nascituro: Ulp. 20 ad ed. D.10,3,7,8; Pomp. 1 ad Sab. D.28,5,23,3; Marcian. 3 
reg. D.36,4,7; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.; -2; -5 e -6; -9; -11; -13; -14; -17; -27; D.37,9,6; D.37,9,7,1 e -2; 
D.37,9,9; Ulp. 49 ad ed. D.38,15,2,4; Ulp. 13 ad Sab. D.38,17,2,11; Ulp. 5 disp. D.40,4,13,3; Ulp. 59 ad ed. 
D.42,4,7,10; Ulp. 68 ad ed. D.43,4,3,2. 
194 F. SAMPER POLO, Spes animantis cit. (nota 143 supra), p.134; F. LAMBERTI, Concepimento e nascita 
nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), p.332. 
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ventrem mittemus: aequius enim est vel frustra nonnumquam impedia fieri quam 

denegari aliquando alimenta ei, qui dominus bonorum aliquo casu futurus est. 

“Ora, todas as vezes que o ventre é enviado à posse, se ele não for deserdado, 

também o que está no ventre estará no futuro entre os seus herdeiros. Mas também 

se for incerto, mas possa existir algum caso em que quem é nascido seja suus no 

futuro, imitamos o ventre à posse. Pois é mais equitativo serem feitas às vezes 

despesas em vão do que serem negados algumas vezes os alimentos a ele, que será 

no futuro, em algum caso, o dono dos bens”.195 

 

Há, portanto, a concessão da missio in possessionem ao nascituro, desde que ele não 

seja deserdado196, além de ter a garantia de receber os alimentos, mesmo se incerta a sua 

existência, a sua filiação legítima ou o seu nascimento. É mais equitativo que sejam feitas 

                                                           
195 Em relação à expressão quod in utero est ela é mencionada apenas em quatro fragmentos (Paul. 17 ad 
Plaut. D.5,4,3; Paul. 12 resp. D.28,2,25,1; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,2-3; Paul. 24 ad ed. D.45,1,73pr.). Na 
opinião de H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.17-19, com a expressão 
quod in utero est ocorre a utilização do neutro, gênero que em princípio era denominado inanimado, para 
indicar a indeterminação daqueles que nasceriam, tanto em relação à quantidade quanto ao sexo. Conclui o 
autor: “(...) o uso do neutro ora do masculino para se referir ao nascituro não nos parece evidenciar qualquer 
distinção terminológico-jurídica, mas tão somente um fato linguístico do qual, no máximo, se aproveita 
ocasionalmente o jurista, conscientemente ou não, para expressar a incerteza quanto ao sexo do nascituro”. 
Em relação à indeterminação da quantidade de nascituros e a utilização do gênero neutro, veja-se Paul. 17 ad 
Plaut. D.5,4,3: (...) Ubi autem eodem gradu sunt ceteri quo et venter, tunc quae portio in suspenso esse 
debeat, quaesirunt ideo, quia non poterant scire, quot nasci possunt: ideo nam multa de huiusmodi re tam 
varia et incredibilia creduntur, ut fabulis adnumerentur. “Onde, porém, outros estiverem no mesmo grau em 
que está o ventre, então perguntaram a qual porção se deva ficar em suspenso – isso porque não poderiam 
saber quantos poderiam nascer. Por este motivo, pois, muitas coisas são tão variadas e incríveis sobre o fato 
desta natureza, que se enumeram entre as fábulas”. Quanto ao critério da utilização do gênero neutro e as 
dúvidas que surgem quanto à sua aplicação, afirma G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.16, 
que o concebido postumus suus está incluído entre os sui heredes e sua chamada à herança exclui os demais 
agnados. Nas pp.50,51 e 56 de sua obra, FONTANA afirma que a utilização do gênero neutro (id quod in 
ventre est) indicava a indeterminação do sexo e da quantidade dos nascituros. O gênero neutro era utilizado 
tanto para os nascidos quanto para os nascituros. Vejam-se Ulp. ad Sab. D.29,2,30,1 e Ulp. 13 ad Sab. 
D.38,16,2pr. 
196 Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,6: Si venter ab institutis exheredatus sit, a substitutis praeteritus, Marcellus negat 
in possessionem eum mitti posse viventibus institutis, quia exheredatus est: quod verum est. “Se dentre os 
instituídos o ventre for deserdado, preterido pelos seus substitutos, Marcelo nega poder ser ele enviado à 
posse enquanto viverem os instituídos, porque foi deserdado: o que é verdade”; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,7: 
Per contrarium autem si ab institutis praeteritus sit venter, a substitutis exheredatus, vivis institutis mittendus 
est in possessionem: quod si non vivant, negat mittendum, quia ad eum gradum devoluta hereditas est, a quo 
exheredatus est. “Ao contrário, porém: se o ventre for preterido dentre os instituídos, deserdado dentre os 
substitutos, enquanto vivem os instituídos deve ser imitido na posse: porque se não vivem nega Marcelo que 
deva ser enviado à posse, porque a herança foi devolvida àquele grau do qual o ventre foi deserdado”; Ulp. 
41 ad ed. D.37,9,1,9: Sed et si quis ventre exheredasset: “qui mihi intra menses tres mortis meae natus erit, 
exheres esto” vel “qui post tres menses”, venter in possessionem utique mittetur, quia aliquo casu suus heres 
futurus est: et sane benigniorem esse praetorem in hanc partem oportebit, ne qui sperantur ante vitam 
necetur. “Mas também se alguém deserdasse o ventre: ‘quem nascer de mim entre os três meses a contar de 
minha morte, esteja deserdado’, ou ‘quem nascer depois de três meses’: a toda força seja o ventre enviado à 
posse, porque em algum caso será no futuro um herdeiro seu: e com razão será preciso que o pretor seja mais 
benigno nesta parte, a fim de que quem é esperado não seja morto antes da vida”. Veja-se Paul. 41 ad ed. 
D.37,6,12. 
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em vão as despesas alimentares mesmo ao nascituro deserdado, do que, na falta delas, o 

nascituro que não foi deserdado morra de fome.197 

O nascituro que falecer antes de ser aceita a bonorum possessio, já imitido na posse, 

não prejudica a mãe (que tem o seu direito de herança pendente, enquanto o filho não 

nasceu). O filho espúrio participava da sucessão materna e também a sua mãe era a sua 

herdeira.198 

O filho é destinado a ser o dominus dos bens do de cuius, e este é um dos fatos que 

justificam o seu direito a alimentos. 

Por meio da missio in possessionem ventris nomine os bens do defunto são 

protegidos e imitidos na posse da mãe para garantir o seu sustento e, sobretudo, o alimento 

para o nascituro. Este patrimônio posteriormente será transferido diretamente para o 

nascido. 

 

Ulp. 47 ad ed. D.37,9,7,2: Quamvis autem praetor ventrem in possessionem mittat 

cum his, quibus possessionem dederit, attamen etiam solus venter admittetur ad 

bonorum possessio. 

“Ora, por mais que o pretor envie o ventre à posse com aqueles aos quais dera a 

posse, todavia, seja também o ventre ao menos admitido sozinho à bonorum 

possessio”. 

 

E complementa Ulpiano, em matéria de deserdação, que a missio in possessionem 

dada ao venter é primordial o direito ao sustento do nascituro, ainda que haja incerteza 

sobre a sua situação jurídica, sexo ou quantidade. O mais importante é que a missio in 

possessione garanta os recursos necessários à alimentação do nascituro. 199 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,3: Quare et si ita exheredatio facta sit: ‘si mihi filius unus 

nascetur, exheres esto’, quia filia nasci potest, vel plures filii, vel filius et filia, 

venter in possessionem mittetur; satius est enim sub incerto eius, qui edetur, ali 

etiam eum qui exheredatus sit, quam eum qui non sit exheredatus fame necari; 

                                                           
197 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.176;226; C. TERRENI, ‘Me 
puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.181. 
198 H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ cit. (nota 70 supra), p.181. 
199 Sobre o direito do nascituro os alimentos, vide infra, item 3.2.2 (Alere Partum – Sustento do nascituro e 
da mãe; Cibum, potum, vestitum, tectum), pp.106-114. M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la 
donna cit. (nota 1 supra), p.251; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.124; P. FERRETTI, In rerum 
natura esse cit. (nota 19 supra), p.152. 



 85

ratumque esse debet, quod deminutum est, quamvis is nascatur, qui repellitur. 

 

“Por esta razão se assim foi feita a deserdação: ‘se nascer-me um filho único, 

exerdado esteja ele’, porque pode nascer uma filha ou vários filhos, ou um filho e 

uma filha, seja o ventre enviado à posse: pois é melhor, na incerteza daquele que 

será nascido, ser alimentado também o que estiver deserdado, do que matar de fome 

aquele que não estiver deserdado: e devemos contar o que foi diminuído [os gastos, 

para que se deduzam], embora nasça aquele que é repelido”. 

 

Da mesma forma, devem ser computados os gastos feitos para futura dedução, se a 

mulher sofreu um aborto e já lhe tinha sido concedida a missio in possessionem.200 

Ao tratar da collatio bonorum, Paulo indica que no momento da morte do de cuius, 

o póstumo assume a condição de suus heres. A mãe teria obtido a missio in possessionem 

ventris nomine para realizar a proteção dos bens que serão herdados pelo póstumo.201 

Os bens do nascituro deveriam permanecer suspensos, sem fazer parte da herança 

num primeiro momento, na posse da mãe até a data do nascimento (spes nascendi), por 

meio da adaptação de um instituto pretoriano denominado collatio bonorum.  

A collatio poderia ser estabalecida por meio de uma stipulatio collationis (Ulp. 79 

ad ed. D.37,6,5,1), promessa (cautio) de que a mãe traria os bens para a massa hereditária, 

por meio da intervenção de garantes, realizando a posterior partilha dos bens com os sui 

heredes já nascidos ou por meio da entrega efetiva e imediata dos bens à massa hereditária 

(Ulp. 40 ad ed. D.37,6,1,11), que era denominada collatio bonorum re.  

  

Paul. 41 ad ed. D.37,6,12: Si praegnantem quis uxorem reliquerit, et ea ventris 

nomine in possessionem missa fuerit, interim cessat collatio; nam antequam 

nascatur, non potest dici, in potestate morientis fuisse, sed nato conferetur. 

                                                           
200 Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,4: Idem erit dicendum et si mulier, quae fuit in possessione, abortum fecisset. “O 
mesmo deve ser dito se a mulher que esteve na posse sofrer aborto”. Vejam-se M. P. BACCARI, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.176; H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ cit. (nota 70 
supra), p.166, nota 36.  
201 A collatio bonorum indicava a concessão, geralmente entre os emancipados e os sui herederes, de bens 
não pertencentes à herança. Sua finalidade era remediar as eventuais injustiças surgidas, no caso de 
pluralidade de herdeiros, no sistema da bonorum possessio ab intestato (sine tabulis e contra tabulis). O 
instituto, criação pretoriana do século I d.C., tinha como objetivo igualar os filhos já nascidos (sui, que 
permaneceram sob o poder do pater enquanto vivo e os emancipados) ao nascituro póstumo na divisão da 
massa hereditária, com o escopo de realizar uma partilha equitativa. A collatio bonorum era pressuposto para 
que o pretor concedesse a bonorum possessio requerida. Vejam-se, A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. 
MARUOTTI, Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), pp.683-684; J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano 
cit. (nota 121 supra), pp.787-788. 



 86

 

“Se alguém deixar a esposa grávida e ela for mandada à posse em nome do ventre, 

cessa durante esse tempo a colação. Pois antes que ele nasça não se pode dizer que 

está in potestate de quem morre: mas, uma vez nascido, traga-se à conferência”. 

 

A aplicação da collatio bonorum foi adaptada pela jurisprudência para o benefício 

dos póstumos, estabelecendo uma adequada igualdade de tratamento entre nascituro 

(caracterizado com a expressão pro iam nato) e o nascido.202 

Na parte do Edito de ventre in possessionem mittendo et curatore eius203 há uma 

disposição que determina que, caso o pai do nascituro tenha sido capturado pelos inimigos 

na guerra e permaneça no cativeiro, deve-se mandar a sua mulher grávida à posse dos bens 

do sogro (o nascituro deve ser alimentado a cargo dos bens do seu avô paterno).204 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,8: Si filius ab hostibus captus sit, uxor eius praegnas in 

possessionem soceri bonorum mittenda est: nam aliquo casu spes est id quod 

nascitur inter suos heredes futurum, ut puta eius apud hostes decedat. 

“Se o filho foi capturado pelos inimigos, a sua mulher grávida deve ser enviada à 

posse dos bens do sogro: pois por algum caso há uma esperança de que nasça um 

ser no futuro entre os seus herdeiros, como por exemplo se o pai dele morrer junto 

aos inimigos”. 

  

Ulpiano reforça o parecer do jurista Juliano ao afirmar que ao órfão de um pai 

emancipado foi admitida a posse dos bens, ainda que o avô estivesse vivo. 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,11: Etiam ex emancipato venter ad possessionem 

admittitur. Unde apud Julianum libro vicensimo septimo digestorum quaeritur, si 

emancipatus quis sit uxore iam praegnate, deinde decessisset et pater eius mortuus 

sit, an venter in possessionem emancipati patris mitti possit. Et rectissime scripsit 

rationem non esse, cur venter, quem edictum admittit, repeli debeat: est enim 

aequissimum partui consuli, qui natus bonorum possessionem accepturus est. Sed 

                                                           
202 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.144-145. 
203 LENEL na sua reconstituição do título 25 do Edito Perpétuo, insere este trecho do livro 41 ad Edictum de 
Ulpiano no Edito de ventre in possessionem mittendo et curatore eius, LENEL, EP., §147, pp.347, nota 
22;348.  
204 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.178-180. 
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et si avus viveret, similiter ventrem admittemus.  

“Também o ventre de filho emancipado é admitido à posse. De onde em Juliano no 

livro vigésimo sétimo dos digestos se pergunta: se alguém for emancipado, estando 

já grávida a mulher, e então morresse ele e o pai dele estivesse morto: acaso o 

ventre pode ser enviado à posse do pai emancipado? E com grande correção 

escreveu não haver uma razão pela qual o ventre que o edito admitiu deva ser 

repelido: é, pois, muito equitativo receber o pedido do parto, que uma vez nascido 

será receptivo à posse dos bens. Mas mesmo se o avô viver, semelhantemente 

admitiremos o ventre”.205  

 

Sobre este fragmento, na opinião de E. ALBERTARIO
206, Giuliano è forse il primo a 

decidere che si debba accordare anche al figlio concepito prima dell’emancipazione del 

padre la ‘missio in possessionem’ nell’eredità paterna.  

De acordo com Ulpiano, os missi in possessionem ventris nomine poderiam ter a 

legitimidade passiva em uma ação reivindicatória, pois tinham o direto de retenção (ius 

retentionis) e a faculdade de restituir a coisa, opinião que se contrapunha à de Pégaso, que 

defendia que eles não eram possuidores, mas meros detentores, pois não dispunham dos 

interditos uti possidetis e utrubi.207 

 

                                                           
205 Veja-se também Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,13: Si pater nuru praegnate filium emancipaverit, non in totum 
repelli uterus debet: namque natus solet patri ex novo edicto iungi. Et generaliter quibus casibus patri 
iungitur natus, admittendus est venter in possessionem. “Se o pai, estando a nora grávida, emancipar o filho, 
não totalmente o útero deve ser repelido: pois o nascido costuma ser unido ao pai pelo novo edito. E 
geralmente nestes casos o nascido é unido ao pai, devendo ser admitido o ventre na posse”.  
206 Conceptus pro iam nato habetur cit. (nota supra) p.18. 
207 Ulp. 16 ad ed. D.6,1,9: Officium autem iudicis in hac actione in hoc erit, ut iudex inspiciat, an reus 
possideat: nec ad rem pertinebit, ex qua causa possideat: ubi enim probavi rem meam esse, necesse habebit 
possessor restituere, qui non obiecit aliquam exceptionem. Quidam tamen, ut Pegasus, eam solam 
possessionem putaverunt hanc actionem complecti, quae locum habet in interdicto uti possidetis vel utrubi. 
Denique ait ab eo, apud quem deposita est vel commodata vel qui legatorum servandorum causa vel dotis 
ventrisve nomine in possessione esset vel cui damni infecti nomine non cavebatur, quia hi omnes non 
possident, vindicari non posse. Puto autem ab omnibus, qui tenent et habent restituendi facultatem, peti 
posse. “Mas o ofício do juiz nesta ação consistirá nisso: que o juiz analise o que o réu possui. Nem será 
pertinente à causa por qual motivo ele possua. Onde, pois, provei ser minha a coisa, o possuidor que não opôs 
exceção alguma, haverá de restituí-la necessariamente. Todavia alguns, como Pégaso reputaram que esta 
ação abraça somente aquela posse que tem lugar nos casos do interdito uti possidetis ou utrubi. E depois diz: 
por aquele junto a quem a coisa foi depositada ou dada em comodato, ou que recebeu em aluguel, ou que foi 
enviada à posse por motivo de conservação dos legados ou de dote, ou em nome do ventre, ou a quem não 
dava caução a título de dano infecto: porque todos estes não possuem, não podem ser reivindicados. Eu 
reputo, porém, poder ser pedido de todos que retém a coisa e tem a faculdade de restituir”.  
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2.2. BONORUM POSSESSIO VENTRIS NOMINE 

Além dessa medida cautelar, denominada missio in possessione ventris nomine, o 

pretor protegeu os direitos sucessórios do nascituro, para que este não fosse deserdado 

injustamente, ainda que posteriormente se verificasse que ele não era o verdadeiro 

herdeiro.208  

Desta missio in possessionem desenvolveu-se, como instituto autônomo do direito 

sucessório pretoriano, a bonorum possessio ventris nomine.209  

O pretor concedia a bonorum possessio ventris nomine para “suprir” o ius civile e 

providenciar a conservação do patrimônio do de cuius, além de garantir o nascituro no rol 

dos sui heredes. Era uma intervenção pretoriana em razão da aplicação da aequitas ao caso 

concreto.210 

Desta forma, providenciou a imissão na posse da massa hereditária e da total 

disposição do patrimônio do de cuius para a mãe grávida ou, quando esta sofresse algum 

impedimento, para o curator ventris, como representante do nascituro.211  

A bonorum possessio era uma espécie de sucessão universal mortis causa do ius 

honorarium, semelhante à hereditas, que era, por sua vez, a sucessão universal de acordo 

com o ius civile. O instituto surgiu, no último século da República, para “auxiliar” 

(adiuvandi) o exercício da hereditatis petitio, “suprir” (supplendi) ou “corrigir” 

(corrigendi) a posição hereditária, com fundamento em novas concepções e necessidades 

sociais, daqueles que o pretor considerasse dignos de acordo com a aplicação da equidade, 

                                                           
208 De acordo com S. J. A. CHINELATO, Alimentos Gravídicos e os Direitos do Nascituro, in Direito de 
Família no Novo Milênio – Estudos em Homenagem ao Professor Álvaro Villaça Azevedo, São Paulo, Atlas, 
2010, p.624, “O instituto da bonorum possessio ventris nomine tinha por finalidade não só conservar e 
resguardar os bens da herança do nascituro, como com eles proporcionar, por meio dos alimentos, a adequada 
assistência pré-natal visando ao nascimento com vida. Dava-se, assim, a adequada assistência à mãe e ao 
titular do direito a alimentos e à herança, o nascituro”. M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la 
donna cit. (nota 1 supra), p.81, fundamenta o direito a alimentos (alimenta statuere debet; praestare debet; 
necesse praestare) do próprio direito de nascer do nascituro, do princípio do commodum. 
209 G. NICOSIA, Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano, 5ªed., Catania, Libreria Editrice Torre, 
2010, p.138. De acordo com M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.420, la 
concessione in concreto della ‘bonorum possessio’ si risolve in una ‘missio in bona’ (decreto che assegna i 
beni). 
210 O pretor precisou modificar a sucessão legítima e adaptar as rígidas normas do ius civile, previstas nas XII 
Tábuas e que proibiam a sucessão aos filhos emancipados, aos adgnati que sofressem uma capitis deminutio, 
às mulheres agnatae não consanguíneas e aos cognados de grau mais distante. Vejam-se, R. MARTINI, 
Appunti di diritto romano privato, Padova, CEDAM, 2002, p.96, S. ARTILES, Derecho Romano, Caracas, 
Editorial Jurídica Venezolana, 1978, p.29; C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), 
p.54. Nas palavras de G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), p.261, o 
pretor concedia a bonorum possessio fundamentado sulla propria discrizionalità, in prosieguo di tempo, 
talvolta il pretore attribuiva il possesso a prescindere dal ‘fumus bonis iuris’ (civilis), tenendo presenti 
ragioni di equità e di opportunità, sempre nel quadro della tutela degli interessi patrimoniali della famiglia. 
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de participar como herdeiros na divisão da herança. Em muitos casos, eles tinham a 

preferência no direito sucessório em relação ao heres.212 

A bonorum possessio é a posse da herança, reconhecida e concedida pelo pretor213, 

para a proteção dos bens hereditários, bem como a sua concessão ou adjudicação 

provisória àqueles que o ius civile não reconhecia como herdeiros. O pretor não podia 

abrogar o ius civile, mas poderia neutralizá-lo, ou seja, prevalecia na prática a concessão 

dos bens hereditários ao bonorum possessor. 

 O bonorum possessor não adquiria a propriedade dos bens hereditários, pois não 

tinha o título de herdeiro pelo ius civile, mas o in bonis, protegido pela actio Publiciana, 

semelhante à ação reivindicatória que protegia a propriedade quiritária. Além desta 

proteção processual, o bonorum possessor tinha a tutela possessoria concedida pelo pretor 

por meio de um interdictum quorum bonorum, um interdito da categoria dos adipiscendae 

possessionis, que proporcionava a aquisição da posse214 

Tem-se neste caso a sobreposição do ius honorarium em relação ao ius civile, visto 

que os pretores criavam institutos com o escopo de completar as lacunas e corrigir os 

defeitos do antigo ius civile. Por isso, a bonorum possessio sempre deveria ser solicitada ao 

pretor (petitio), um ato voluntário denominado agnitio bonorum possessionis.215 

                                                                                                                                                                                
211 A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), p.119. 
212 Vejam-se, C. SANFILLIPPO - A. CORBINO - A. METRO, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), 
p.363; V. SCIALOJA, Diritto ereditario romano cit. (nota 22 supra), p.70; M. TALAMANCA, Elementi di diritto 
cit. (nota 184 supra), pp.332-333; A.D. MANFREDINI, Instituzioni di diritto romano, 3ªed., Torino, G. 
Giappichelli, 2007, p.288. De acordo com R. SOHM, Institutionen des römischen Rechts, Leipzig, Duncker, 
1888, trad. esp. de Wenceslao Roces, Institutiones de Derecho Privado Romano – Historia y Sistema, 
México D.F., Nacional, 1975, p.322, nota 22, bona no sentido da técnica pretoriana, incluía todos os bens do 
patrimônio do de cuius. Na bonorum possessio pretoriana, a herança compreende a familia e a pecunia. 
213 A bonorum possessio deveria ser solicitada ao pretor, que tinha o poder de concedê-la mediante decretum. 
No caso da bonorum possessio ventris nomine, esta posse era ad interdicta, uma vez que seu lapso temporal 
não completaria um ano exigido como requisito para o usucapião dos bens móveis. De acordo com M. 
MARRONE, Manuale di diritto privato romano cit. (nota 121 supra), p.364, a bonorum possessio poderia ser 
concedida, de acordo com o Edito, para sujeitos que eram, ao mesmo tempo, herdeiros iure civili (bonorum 
possessor confirmandi gratia). Eram, ao mesmo tempo, heredes e bonorum possessores. Neste caso, o pretor 
“auxiliava” o ius civile, disponibilizando para estes herdeiros os meios processuais criados pelo pretor 
(interdito quorum bonorum e ações úteis, com a mesma importância das ações do ius civile, para satisfazer os 
eventuais créditos da herança e pagar os seus débitos). Neste sentido, A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. 
MARUOTTI, Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), p.677; R. MARTINI, Appunti di diritto romano cit. 
(nota 210 supra), p.215, nota 34; A. MOZZILLO, Collatio (diritto romano), in NNDI 3 (1957), p.513. 
214 B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), pp.626-627; C. SANFILLIPPO - A. CORBINO - 
A. METRO, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), pp.361-362; M. TALAMANCA, Elementi di 
diritto cit. (nota 184 supra), p.346; P. VOCI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 22 supra), p.569; A.D. 
MANFREDINI, Instituzioni di diritto romano cit. (nota 212 supra), p.288. 
215 O prazo para o pedido da bonorum possessio era de um ano para os filhos e pais do de cuius e de 100 
(cem) dias para os outros parentes de graus mais distantes. Iniciava-se o cômputo do prazo à partir da data do 
falecimento do de cuius para a primeira categoria e a decadência do termo para a primeira categoria, ou seja, 
após 100 dias, para a admissão dos parentes mais distantes. Vejam-se, M. MARRONE, Manuale di diritto 
privato romano cit. (nota 121 supra), p.364; J. IGLESIAS, Derecho Romano, 18ªed., Madrid, Sello, 2010, trad. 
port. de Claudia de Miranda Avena, Direito Romano, São Paulo, RT, 2011, pp.741-742; B. BIONDI, 
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Ulpiano, de forma bastante simples, sem grandes abstrações teóricas como eram 

geralmente os conceitos elaborados da jurisprudência romana, conceituou a bonorum 

possessio: 

 

Ulp. 39 ad ed. D.37,1,3,2: Bonorum igitur possessionem ita recte definiemus; ius 

persequendi retinendique patrimonii, sive rei, quae cuiusque, quum moritur, fuit. 

“Portanto, deste modo, definiremos convenientemente a bonorum possessio; o 

direito de perseguir e de reter o patrimônio ou a coisa que foi de alguém quando 

morre”. 

 

Nas Institutas de Justiniano, exemplifica-se que um dos escopos da bonorum 

possessio era proteger os bens do nascituro, principalmente do póstumo na sucessão 

testamentária. 

 

Inst.3,9pr.: Ius bonorum possessionis introductum est a pretore emendandi veteris 

iuris gratia. Nec solum in intestatorum hereditatibus vetus ius eo modo praetor 

emendavit, sicut supra dictum est, sed in eorum quoque, qui testamento facto 

decesserint. Nam si alienus postumus heres fuerit institutus, quamvis hereditatem 

iure civili adire non poterat, cum institutio non valebat, honorario tamen iure 

bonorum possessor efficiebatur, videlicet cum a pretore adiuvabatur: sed et hic e 

nostra constitutione hodie recte heres instituitur, quasi et iure civili non incognitus. 

 “O direito da posse dos bens foi introduzido pelo pretor, com o fito de corrigir o 

direito antigo. Nem somente em matéria das heranças dos intestados o pretor 

corrigiu desse modo o direito antigo, como se disse antes, mas também no atinente 

aos que morrerem depois de feito o testamento. Pois, se um póstumo estranho for 

instituído herdeiro, embora por direito civil não possa adir a herança, por não ser 

válida a instituição, pelo direito honorário, porém se tornava possuidor dos bens, a 

saber, quando o pretor o socorria. Mas por uma nossa constituição ele pode hoje ser 

validamente instituído, como se pelo direito civil não fosse desconhecido”.216 

                                                                                                                                                                                
Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), pp.625-626; A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, 
Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), pp.681-682. 
216 A constituição imperial mencionada no final do texto é Iust. C.6,48,1. Nas palavras de V. SCIALOJA, 
Diritto ereditario romano cit. (nota 22 supra), pp.156-157, (...) Giustiniano ha ragione sostanzialmente 
quando dice che anche in antico il postumo alieno potesse essere erede (perchè conseguiva la ‘bonorum 
possessio’) e formalmente ha ragione anche quando dice che per opera sua il postumo alieno può essere 
istituito erede; la innovazione da lui introdotta è dunque ben poca cosa e si limita a dichiarare erede anzichè 



 91

 

A intervenção pretoriana tem o mesmo efeito de uma reformulação do testamento, 

pois incide em seu elemento principal, a institutio heredis. Neste caso, o póstumo se 

tornava possuidor dos bens, quasi et iure civili, ou seja, o pretor modificava o ius civile 

para garantir os seus direitos sucessórios.217 

No edito pretoriano foram criadas três espécies de bonorum possessio. O pretor por 

meio de seu edito, desenvolveu um sistema hereditário totalmente novo: 

a) secundum tabulas – quando é atribuída de acordo com um testamento válido, 

segundo os princípios e requisitos estabelecidos pelo pretor (testamento pretoriano, que 

não correspondia às formalidades exigidas pelo ius civile). Eram admitidos, em primeiro 

lugar, os herdeiros testamentários. Neste caso a intervenção ocorria segundo a vontade do 

testador, auxiliando (adiuvandi)218 o ius civile;  

b) ab intestato ou sine tabulis – quando não há testamento. Neste caso o pretor 

supre (supplendi) o ius civile, estendendo a sucessão àqueles que não eram considerados 

herdeiros iure civile (emancipados, herdeiros legítimos, cognados por linha masculina, 

parentes consanguíneos da esposa) e; 

c) contra tabulas – quando a bonorum possessio é atribuída à pessoa não 

contemplada ou deserdada no testamento civil, de acordo com a discricionariedade do 

pretor, de forma contrária ou independente em relação à vontade do testador (contra as 

tábuas do testamento). O pretor concede a bonorum possessio aos filhos naturais e 

emancipados, omitidos no testamento. Neste caso o pretor “corrige” o ius civile (corrigendi 

iuris civilis gratia). Há nesta última espécie a denominada “sucessão necessária formal e 

                                                                                                                                                                                
‘bonorum possessor’ il postumo alieno. Però questi o sia dichiarato ‘bonorum possessor’ o addirittura 
erede, deve in ogni caso, per esser validamente istituito, esser concepito al momento della morte del 
testatore. 
217 Nas palavras de M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.387, la ‘bonorum 
possessio’ determina infatti una trasmissione del complesso dei beni e delle relazione giuridica efetivamente 
applicata e si allontanano dallo ‘ius civile’. Con un limite formale, che non impedisce il mutamento. Infatti, i 
pretori non possono istituire eredi: ma difatto possono privare dei beni i successori previsti dallo ‘ius civile’ 
e dare una tutela giudiziaria al ‘bonorum possessor’.   
218 De acordo com P. VOCI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 22 supra), p.22, a função de “auxiliar” 
ocorre quando o pretor, por meio de um remédio, facilitava a aplicação de uma norma do ius civile ou a 
tornasse aplicável; a função de “suprir” ocorria quando o pretor mantinha a eficácia da norma do ius civile, 
acrescentando-lhe elementos para torná-la aplicável ao caso concreto, estendia o seu alcance; a função de 
“corrigir” ocorria quando uma norma do ius civile não era mais aplicável na prática, no todo ou em parte, 
sendo substituída por uma norma do ius honorarium, de acordo com a aequitas. Sobre a correção do ius 
civile pelo ius honorarium, afirmam A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, Diritto privato romano cit. 
(nota 166 supra), p.62, foi realizado alla luce della buona fede e dell’equità: quando un atto giuridico 
risultava formalmente conforme al diritto, ma sostanzialmente iniquo, il pretore concedeva alla vittima 
dell’iniquità mezzi processuali idonei a bloccare o a rimuovere gli effetti dell’atto. 
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material”, contra o testamento.219 

Ao bonorum possessor foram concedidas, pelos pretores, ações para proteger os 

seus bens contra o herdeiro iure civili, por meio de uma ficção na fórmula que afirmava 

que o bonorum possessio fosse herdeiro legítmo (loco heredis).220  

A bonorum possessio ventris nomine é a posse concedida, a título provisório, à 

mãe, em nome do ventre, desde que já concebido no momento da morte do de cuius.221  

No título de ventre in possessionem mittendo et curatore eius, Ulpiano afirma que o 

nascituro (qui in utero est) era considerado como supérstite, em todas as partes do Edito: 

 

Ulp. 47 ad ed. D.37,9,7pr.: Ubicumque ab intestato admittitur quis, illic et venter 

admitittur, scilicet si talis fuerit is qui in utero est, ut, si in rebus humanis esset, 

bonorum possessionem petere posset: ut in omnibus partibus edicti pro superstite 

habeatur is qui in utero est.  

“Onde quer que alguém seja admitido ab intestato, aí também o ventre é admitido. 

Naturalmente se tal foi este que está no útero que, se estivesse in rebus humanis 

pudesse pedir a bonorum possessio: para que em todas as partes do edito aquele que 

                                                           
219 G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), pp.261-262; D. DALLA - R. 
LAMBERTINI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 121 supra), pp.456-457; M. BRUTTI, Il diritto privato 
nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.421. De acordo com A. LOVATO – S. PULIATTI – L.S. MARUOTTI, 
Diritto privato romano cit. (nota 166 supra), p.678, as funções dos pretores nestas espécies de bonorum 
possessio não eram estanques, sendo possível considerar mais de uma função do ius honorarium em cada um 
deles. A bonorum possessio secundum tabulas poderia também, além de auxiliar o ius civile, poderia 
também, de acordo com sua aplicação casuística, suprir e corrigir. Exemplificam os autores, que, se a 
bonorum possessio secundum tabulas fosse atribuída aos herdeiros ab intestato e se os herdeiros instituídos 
em um testamento inválido iure civili, mas válido de acordo com o ius honorarium porque redigido e 
assinado por sete testemunhas, fossem diferentes daqueles que deveriam suceder iure civile ab intestato em 
razão da nulidade do testamento, a bonorum possessio concedida pelo pretor teria uma função “corretiva”, 
porque excluiria os herdeiros ab intestato e incluiria os herdeiros instituídos no testamento. 
220 O pretor também concedeu ao patrono uma bonorum possessio dimidiam partis quando o testamento do 
liberto que tivesse morrido sem filhos não previsse a sucessão de metade do patrimônio ao patrono ou não lhe 
deixasse nada, como no caso de uma cláusula de deserdação. O patrono dispunha de uma actio Faviana para 
revogar os negócios jurídicos realizados pelo liberto para diminuir o seu patrimônio. Vejam-se C. RASCÓN 

GARCIA, Manual de Derecho Romano cit. (nota 183 supra), p.266; M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica 
Roma cit. (nota 121 supra), pp.421-422. 
221 Nas palavras de S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.23, “o princípio geral da 
conservação dos direitos para o tempo do nascimento demonstra-se muito importante no Direito das 
Sucessões. Se durante a gravidez se abrisse uma sucessão, que seria atribuída ao filho se fosse nascido, seu 
direito lhe era reservado para o tempo do nascimento, mas já podia ser exercido em seu nome. Essa regra 
valia tanto para o Direito Civil quanto para o Pretoriano. O pretor introduziu para esse caso uma proposital 
bonorum possessio ventris nomine, pela qual podia ser concedida à mãe o gozo da herança para sua própria 
manutenção (...) e, por consequência, para a do filho”. De acordo com R. PORCHAT, Curso Elementar de 
Direito Romano cit. (nota 100 supra), p.362, “ao que está no ventre é deferida a herança legítima, sendo pelo 
pretor criada a bonorum possessio ventris nomine, em virtude da qual um curador especialmente nomeado 
exerce a posse em nome do ventre, tomando todas as medidas provisórias tendentes à conservação dos bens 
do nascituro e providenciando para que seja fornecido à mãe, à custa dos bens da herança, não só o alimento, 
como tudo aquilo que for necessário para a sustentação e produção do fruto que tem no ventre”. 
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está no útero seja tido como supérstite”. 

 

Em matéria sucessória, Ulpiano expressão in rebus humanis esse o filho já nascido, 

que poderia pedir ao Pretor a concessão da bonorum possessio sine tabulis na sucessão ab 

intestato.  

Superstes tem o significado de “sobrevivente”; “aquele que sobreviveu”. Como 

indica o trecho si talis fuerit, verifica-se que a condição da existência do nascituro 

dependia dele já ter sido concebido enquanto ainda estava vivo o de cuius.  

A utilização de qui in utero est como termo técnico indica que o nascituro já está in 

rerum natura.222 Ao nascituro, denominado venter neste fragmento, o Pretor concedia a 

missio ventris nomine (imissão da posse), na condição de postumus suus. 

Ulpiano afirma que o nascituro é o destinatário direto da disposição pretoriana 

relativa à matéria sucessória. A mulher grávida é imitida na posse dos bens de acordo com 

o edito do pretor (bonorum possessio contra tabulas).223 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1pr.: Sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, 

curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi 

non neglexit. Nam et hac parte edicti eos tuitus est, dum ventrem mittit in 

possessionem vice contra tabulas bonorum possessionis. 

 

 “Assim como o pretor teve a proteção daqueles filhos que já estão in rebus 

                                                           
222 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.81;253; G. FONTANA, Qui 
in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.15. Em relação ao termo superstes, afirma E. BIANCHI, Per un’indagine cit. 
(nota 3 supra), pp.269-270;316, La nozione di ‘superstes’ – termo sospettato di alta antichità, tanto che lo si 
è ritenuto proprio del lessico arcaico, se non addirittura di quello di epoca decemvirale e che deriva appunto 
da ‘super escit’ – rende l’idea del sopravvivere ‘post mortem’, tant’è che le fonti classiche ne faranno uso 
per indicare proprio il postumo. O termo superstes (tanto para o ius civile quanto para o ius honorarium) 
indicava que o tratamento jurídico ao nascituro (pro superstite) deve ser o mesmo daquele que já nasceu. 
Quanto à expressão in rebus humanis deste fragmento, BIANCHI, op.cit., pp.315-318, afirma que o nascituro 
poderia pedir a bonorum possessio apenas quando fosse um “homem completo”, com o nascimento e daí 
receberia a mesma proteção daqueles que estão in rebus humanis. A condição de existência após a concepção 
era o fundamento da proteção legal, mas não atribuía, na opinião de BIANCHI, a qualidade de homo ao 
nascituro, pois in rebus humanis indicava o ser humano formado e nascido: una prima conferma delle 
conclusioni svolte si potrebbe già avere osservando che nelli fonti non si qualifica mai il ‘conceptus’ quale 
‘homo’.  
223 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.173; Idem, Concetti 
ulpianei cit. (nota 2 supra), p.89. Ao projetar conceitos modernos no Direito Romano, F. SAMPER POLO, Spes 
animantis cit. (nota 143 supra), pp.134;136, defende que a bonorum possessio não era vantajosa ao nascituro, 
em razão deste não ter “personalidade”. A mãe poderia usucapir os bens hereditários, caso houvesse o atraso 
de alguma decisão judicial em relação à herança, por culpa do tutor negligente ou inoperante. Defende o 
autor que a missio in possessionem era a única medida pretoriana eficiente para resguardar suas expectativas 
sucessórias. A bonorum possessio, por sua vez, só poderia ser requerida se a criança nascesse e fosse viável, 
na qualidade de liber.  
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humanis, assim também não negligenciou os que ainda não tenham nascido, por 

causa da esperança de nascer. Pois também nesta parte do edito protegeu-os, 

enquanto envia o ventre à posse na forma de uma bonorum possessio contra 

tabulas”. 

 

Na expressão iam in rebus humanis sunt, não há equivalência com nondum nati. 

Ulpiano indica neste fragmento a condição sociológica dos filhos já nascidos, protegidos 

pelo ius da mesma forma que os nascituros. 

Na opinião de TERRENI
224, por sua vez, Ulpiano não realiza neste fragmento uma 

equiparação entre o nascido e o concebido, mas limita-se apenas a indicar a existência de 

algumas medidas do Edito em relação a um e ao outro. 

O pretor auxiliava e corrigia o ius civile com a concessão da bonorum possessio 

contra tabulas. Com esta concessão, o testamento era revogado e a sucessão se tornava ab 

intestato.225 

Na sucessão ab intestato226, o pretor estabeleceu por meio de seu ius edicendi 

anual, normas que reconheciam sempre mais a existência do nascituro, considerando-o um 

herdeiro legítimo do testador e ampliando a categoria daqueles que poderiam suceder. 

Além disso, surgia no Edito do Pretor e nas obras da jurisprudência, o princípio que 

equiparava o nascituro aos irmãos já nascidos. 

A spes nascendi, a esperança de nascer é, neste caso, indicadora do fundamento da 

proteção ao nascituro, o seu direito à vida, direito de nascer.227 O fragmento de Ulpiano 

estabelece, em relação aos princípios, a consolidação da proteção sucessória iure 

honorario dos filhos que ainda não nasceram, mediante a concessão da bonorum possessio 

contra tabulas. Esta bonorum possessio contra tabulas poderia ser solicitada ao pretor 

                                                           
224 ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 72 supra), pp.56;83; G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 
supra), p.25. Também com o mesmo entendimento, P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), 
p.166, afirma que no texto Ulpiano estabelece duas categorias de indivíduos: qui iam in rebus humanis sunt e 
qui nondum nati sunt. Todo o texto se fundamenta no nascimento, o termo nondum indica os nascituros e o 
termo iam os nascidos. Ulpiano não faz a distinção entre indivíduos existentes e inexistentes, sua 
preocupação é indicar que uma das características do pretor era proteger os direitos tanto dos nascituros 
quanto dos já nascidos. 
225 P. VOCI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 22 supra), p.620; J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano 
cit. (nota 121 supra), pp.738-739. 
226 Na sucessão ab intestato, o primeiro lugar era reservado aos herdeiros seus, os filhos sob a potestas. 
Vejam-se Gai. 3,1-4; Inst. 3,1,1-2; Coll. 16,2,1-4; UE 26,1. Salienta E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 
supra), p.100, ao fazer a exegese do fragmento das Institutas de Gaio 3,1-4, que não há na jurisprudência a 
adoção de um critério cronológico em relação à disposição dos diversos heredes sui no fragmento. Os 
postumi sui são inseridos, sob um critério lógico-expositivo, logo após os liberi. 
227 M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.125.  
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antes mesmo que os herdeiros iure civili aceitassem a herança.228 

Com fundamento no ius honorarium, Juliano indica que o pretor admitia 

exclusivamente a posse dos bens (bonorum possessio) àqueles que fossem cognados no 

tempo da morte do de cuius, tanto os póstumos quanto os já nascidos, ou seja, que já 

tivessem existência material. Não era admitido o nondum conceptus.229 

 

Iul. 59 dig. D.38,16,8pr.: Item praetor edicto suo proximitatis nomine bonorum 

possessionem pollicetur his, qui defuncto mortis tempore cognati fuerint. Nam quod 

in consuetudine nepotes cognati appelantur etiam eorum, post quorum mortem 

concepti sunt, non proprie, sed per abusionem vel potius ἀναφορικῶς accidit. 

“O pretor igualmente oferece no seu edito a posse dos bens, em razão da 

proximidade, àqueles que forem cognados ao defunto no tempo da morte. Pois o 

que no costume os netos sejam chamados de cognados mesmo daqueles depois de 

cujas mortes foram concebidos, não propriamente, mas por abuso ou mais 

acertadamente por relação acontece”. 

 

Era pressuposto indispensável para obter a bonorum possessio, no âmbito do ius 

honorarium, que a concepção do neto sucessor ocorresse antes da morte do de cuius.  

Na mesma linha de pensamento, em relação aos herdeiros legítimos, Ulpiano 

afirma que após os cognados (consanguíneos) são chamados à herança os agnados. Apenas 

os póstumos já concebidos impedem que os agnados sejam admitidos na sucessão. 

 

Ulp. 13 ad Sab. D.38,16,2pr.: Post consanguineos admittuntur adgnati, si 

consanguinei non sunt, merito. Nam si sunt consanguinei, licet non adierint 

hereditatem, legitimis non defertur. Sed hoc sic erit accipiendum, si nec sperantur 

esse: ceterum si vel nasci consanguineus vel de captivitate reverti potest, adgnati 

impediuntur. 

“Depois dos consanguíneos são admitidos os agnados, se não existem os 

consanguíneos, evidente. Pois se existem os consanguíneos, ainda que não tenham 

adido a herança, não se defere aos legítimos. Mas isto assim deve ser entendido, se 

não são esperados existir: além disso, os agnados estão impedidos se consanguíneo 

                                                           
228 B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), p.744. 
229 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.303, nota 80;304. O autor afirma que in rerum natura 
fuerit é uma condição para a chamada à sucessão. 
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pode ou nascer, ou retornar do cativeiro”. 

 

Com fundamento no antigo ius civile, Ulpiano remete à Lei das XII Tábuas (450 

a.C.), a origem da norma que admitia os póstumos na sucessão legítima do paterfamilias, 

quando fosse concebido durante a vida do de cuius.230 A sucessão testamentária não era 

prevista pela Lei das XII Tábuas e era realizada na modalidade calatis comitiis. O póstumo 

foi reconhecido como herdeiro na sucessão ab intestato pelo ius honorarium.231 

 

Ulp. 14 ad Sab. D.38,16,3,9: Utique et ex lege duodecim tabularum ad legitimam 

hereditatem is qui in utero fuit admittitur, si fuerit editus. Inde solet remorari 

insequentes sibi adgnatos, quibus praefertur, si fuerit editus: inde et partem facit 

his qui pari gradu sunt, ut puta frater unus est et uterus, vel patrui filius unus natus 

                                                           
230 O jurisconsulto Ulpiano com a expressão ex lege duodecim Tabularum quer salientar que já existia nas 
XII Tábuas o fundamento da denominada ad legitimam hereditatem do póstumo concebido durante a vida do 
paterfamilias. Veja-se E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.237. Na opinião de G. FONTANA, 
Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.39, este fragmento indicava o princípio da paridade entre o nascituro e 
o nascido, pelos menos na interpretatio dos juristas clássicos.  
231 Segundo a Lei das XII Tábuas, L. XII Tab. IV,4: “Se um filho póstumo nasceu no décimo mês após a 
dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado legítimo” – Tradução de S.A.B. MEIRA, Curso de 
Direito Romano – História e Fontes, São Paulo, Saraiva, 1975, p.85. Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero 
venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.206;308, as XII Tábuas, ao determinar na Tab.IV,4 sobre a 
duração da gravidez, a lei decemviral teria protegido o nascituro e lhe atribuído a qualidade de iustus patris 
filius, existindo já nesta fonte uma equiparação entre o póstumo e os irmãos já nascidos, proveniente de um 
princípio presente nos mores maiorum, que teria precedido a própria Lei das XII Tábuas. O póstumo já teria 
participação no consortium ercto non cito formado entre os herdeiros após a morte do paterfamilias, a 
importância da própria concepção já teria sido reconhecida pelos mores e pelas leis régias. Veja-se E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.46-47;56-57;260. Na p.262, afirma BIANCHI que è (...) di 
tutta evidenza che anche ad assumere che fosse predecemvirale il regime che ammise i postumi nati nel 
termine dei dieci mesi alla sucessione intestata. Com fundamento na Lei das XII Tábuas, jurisconsultos 
clássicos e funcionários imperiais determinaram a chamada dos póstumos à sucessão ab intestato. Esta 
disposição da Lei das XII Tábuas, fonte escrita primordial do ius civile, foi o fundamento para considerar a 
existência e a individualidade do concebido no momento da morte do de cuius. Este critério foi aperfeiçoado 
pelo ius honorarium e mantido pela jurisprudência clássica e justinianeia para a consolidação e ampliação de 
outros direitos ao concebido. BIANCHI defende que é possível que antes da Lei das XII Tábuas já se 
atribuissem os mesmos direitos ao nascituro e ao nascido, determinados pelos mores maiorum. A communis 
opinio erra ao considerar que apenas com a jurisprudência pontifical foram atribuídos os mesmos direitos 
sucessórios aos nascituros e aos nascidos. Nas XII Tábuas, portanto, já era possível a identificação, em 
matéria de sucessão ab intestato, uma total equiparação entre o nascituro e o nascido, pois o póstumo é 
chamado a esta sucessão, sob a condição que nasça até dez meses após a morte do de cuius. Na opinião deste 
autor, p.230, il precetto contenuto in Tab.IV,4, se inteso secondo il canone della dottrina maggioritaria, 
poneva semmai le basi perché il postumo, nato nel termine decamensile dalla morte del ‘parterfamilias’, ne 
fosse considerato ‘suus’ e – secondo il nuovo senso assunto dal sintagma – ‘suus heres’. Veja-se o rescrito 
de Diocl. et Max. C.6,55,4 (293), onde se observa a nítida ligação entre a prioridade (potior heres) na 
sucessão do postumus suus e a Lei das XII Tábuas: Intestato defuncto postumum suum heredem quam 
sororem licet consanguineam haberi potiorem ordo successionum lege duodecim tabularum factus nimis 
evidenter demonstrat. “A ordem das sucessões estabelecida pela Lei das XII Tábuas demonstra com enorme 
evidência que, para o que morre instestado, o póstumo é considerado como herdeiro seu, tem mais 
preferência do que a irmã”. O postumus suus é antecipado, chamado à herança antes da irmã consanguínea do 
de cuius e à sucessão ab intestato do de cuius, e em igualdade de condições com os demais filhos, já 
nascidos. 
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et qui in utero est. 

“Em todo o caso também pela lei das doze tábuas se admite à legítima herança 

aquele que esteve no útero, se nascer. De onde é costume retardar os agnados que 

seguem a ele, aos quais ele é preferido se vier à luz: de onde também divide com 

aqueles que são iguais em grau, como por exemplo, o útero e o irmão único, ou o 

único filho nascido ao tio paterno e quem estiver no útero”.232 

 

Para a sucessão testamentária, na época decemviral, era impedida a instituição do 

nascituro como herdeiro. Esta impossibilidade teria sido compensada, em favor do 

nascituro, com as disposições em relação à sucessão ab intestato e à tutela legítima.233 

O nascituro (qui in utero fuit) é admitido à herança legítima sob a condição de que 

nasça (si fuerit editus) e é preferido (praefetur) em relação aos demais agnados. 

Também no livro 37 do Digesto, no título De ventre in possessionem mittendo et de 

curatore eius, Paulo estabelece que o nascituro póstumo poderá receber a bonorum 

possessio, desde que já estivesse concebido no momento da morte do de cuius.  

 

Paul. 7 quaest. D.37,9,10: Postumus natus quocumque tempore, qui tamen 

testatoris morte conceptus iam erit, potest agnoscere bonorum possessionem: nam 

et ventrem praetor ex omnibus partibus edicti mittit in possessionem bonorum, non 

missurus scilicet, si ei nato daturus non esset bonorum possessionem.  

“O póstumo nascido em qualquer tempo, que todavia já estava concebido no tempo 

da morte do testador, pode perceber a bonorum possessio. Pois o pretor por todas as 

partes do edito envia também o ventre à bonorum possessio: não enviaria, 

naturalmente, se ao nascido não desse no futuro a bonorum possessio”. 

 

Independente se a criança nasceu em parto cesáreo, realizado em mulher grávida 

                                                           
232 De acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.87, o termo uterus se assemelha aos 
termos venter e quod in utero est para indicar a indeterminação do número e do sexo dos nascituros. Neste 
fragmento o termo uterus é utilizado de forma distinta em relação à expressão qui in utero est. Ulpiano efetua 
uma exemplificação, para indicar a admissão à herança de acordo com os graus de parentesco, entre o irmão 
já nascido (frater unus) e o nascituro (uterus), de um lado e entre um primo nascido do tio paterno (filius 
unus) e o nascituro (qui in utero est), de outro. De acordo com H.MF. MADEIRA, In familia esse. Sobre o 
nascituro na família e na sociedade. Trabalho apresentado no XII Congresso Latinoamericano de Derecho 
Romano, Panamá, 16-18 de agosto de 2000, pp.6-7, o fragmento D.38,16,3,9 atribui ao nascituro a condição 
de frater e de agnado. 
233 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.46-47; 234-236. Conclui o mesmo autor na p.56: Nella 
Roma del V secolo a.C., il concepito è percepito sicuramente con una sua propria individualità e altrettanto 
sicuramente – anche se non sappiamo quale fosse la finalità della norma – il concepimento è considerato 
dalla legge decemvirale. 
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morta, aquela receberá a bonorum possessio unde proximi cognati da sua mãe.  

Em relação a outros efeitos de sucessão, tanto os filhos nascidos quanto os 

concebidos podem suceder à mãe de acordo com o Senatusconsultum Orphitianum (178 

d.C.). 

 

Ulp. 46 ad ed. D.38,8,1,9: Si qua praegnas decesserit et utero exsecto partus sit 

editus, in ea condicione est partus iste, ut matris suae accipere bonorum 

possessionem possit ‘unde proximi cognati’. Sed post senatus consultum 

Orphitianum et ‘unde legimiti’ petere poterit, quia mortis tempore in utero fuit.  

“Se alguma grávida morrer e o parto for retirado por meio do corte do útero, em tal 

condição está este parto que pode receber a bonorum possessio ‘unde proximi 

cognati’ da sua mãe. Mas depois do sentusconsultum Orphitianum também poderá 

pedir a ‘unde legitimi’, porque esteve no útero ao tempo da morte”.234 

 

Inst. 3,4,3: Novissimae sciendum est etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti sunt, ad 

matris hereditatem ex hoc senatus consulto admitti. 

“E por último deve-se saber ainda que, mesmo os filhos de concepção espúria são 

admitidos à herança paterna, por esse senatusconsulto [Orfitiano]”. 

 

Aqui há dois casos de póstumos beneficiados com a sucessão legítima pelo 

Senatusconsultum Orphitianum: aqueles que nasceram por meio de um parto cesáreo, de 

acordo com o fragmento do Digesto e os espúrios, nas Institutas de Justiniano. Deve-se 

observar nitidamente a ampliação do rol de póstumos beneficiados pela medida senatorial e 

que teriam direito de reivindicar a herança materna como herdeiros legítimos e ser imitido 

na posse dos bens pela bonorum possessio unde proximi cognati.235 

Em outro fragmento de Ulpiano, de acordo com as cláusulas gerais contidas no 

edito, o pretor concedia uma bonorum possessio edictalis ao póstumo, após a sua mãe ter-

                                                           
234 Vejam-se, G. GANDOLFI, Nascita cit. (nota 116 supra), p.508; M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.77; G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 4 supra), p.42. De 
acordo com P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.123, este fragmento de Ulpiano 
(D.38,8,1,9) demonstra que o Senatusconsulto Orficiano indicaria, em relação ao direitos sucessórios, a 
transição entre o rígido ius civile (que era baseado na agnação e praticamente excluía a sucessão entre a mãe 
e os próprios filhos) e o dinâmico ius honorarium (mais flexível, baseado na cognação, permitiu que os filhos 
fossem chamados à sucessão de sua mãe, antes dos agnados). Na conclusão de sua obra, FERRETTI na p.190, 
nota 28, defende que no caso de a mãe ter morrido grávida, era permitido fazer a denominada “cesárea”. O 
filho nascido neste parto, de acordo com o Senatusconsulto Orficiano, já teria direito a receber a posse dos 
bens unde legitimi 
235 O.M. PÉTER, Il parto cesareo cit. (nota 30 supra), p.69. 
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le dado à luz por meio de parto cesáreo. Ela deve ter seus direitos sucessórios 

resguardados, de acordo com as disposições do Senatusconsulto Orficiano:  

 

Ulp. 12 ad Sab. D.38,17,1,5: Sed si matris exsecto ventre filius editus sit, magis 

dicendum est hunc quoque ad legitimam hereditatem admitti: nam et institutus 

secundum tabulas et ab intestato unde cognati et multo magis unde legitimi 

bonorum possessionem petere potuit: argumento est, quod venter in possessionem 

ex omni parte edicti mittitur. 

“Mas se o filho nasceu ao se cortar o ventre da mãe, mais se deve dizer que este 

também será admitido na legítima herança da mãe. Pois também pôde demandar a 

bonorum possessio secundum tabulas se instituído e ab intestato pela unde cognati 

e muito mais pela unde legitimi. Está isso contido no argumento de que o ventre é 

imitido na posse por toda a parte do edito”.236 

 

Verifica-se que o fundamento deste direito sucessório do póstumo, tanto legítimo 

quanto ab intestato, leva em consideração muito mais a questão da filiação entre a mãe e o 

nascituro e concede os seus direitos independente se o parto foi natural ou cesáreo.237 

No caso da sucessão de um neto concebido de um filho dado em adoção, estando a 

esposa deste filho grávida, o nascituro será enviado à posse do avô adotivo. Se este neto for 

instituído herdeiro pelo avô natural, ele deve ser imitido na posse e pode ser concedida a 

bonorum possessio secundum tabulas (se não houver outro filho) ou contra tabulas (se 

houver filhos preteridos).238 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,12: Si filius in adoptionem datus decesserit praegnate 

uxore, tunc deinde adoptator defunctus fuerit, mittetur venter in possessionem avi 

adoptivi. Sed an etiam in eius, qui in adoptionem dederat filium, mittetur, 

videamus: et si hic nepos postumus heres ab avo naturali institutus sit, mittetur in 

possessionem, quia et nato ei, si nemo ex liberis sit alius bonorum possessio 

secundum tabulas dari potest, aut, si sint liberi praeteriti, etiam contra tabulas cum 

                                                           
236 De acodo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.61, nota 94, Ulp. 46 ad 
ed. D.38,8,1,9 e Ulp. 12 ad Sab. D.38,17,1,5, indicavam que os direitos sucessórios eram atribuídos ao filho 
ainda in utero no momento da morte da mãe.  
237 O.M. PÉTER, Il parto cesareo cit. (nota 30 supra), p.70. 
238 De acordo com B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), p.626; C. SANFILLIPPO - A. 
CORBINO - A. METRO, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), p.362; P. VOCI, Istituzioni di diritto 
romano cit. (nota 22 supra), p.567; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 120 supra), 
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ipsis potest accipere.  

“Se o filho dado em adoção falecesse estando a esposa grávida, depois disso, em 

seguida, o adotante morrer, seja o ventre enviado à posse do avô adotivo. Mas 

acaso também seja ele imitido na posse daquele que dera o filho em adoção? 

Vejamos: também se este neto póstumo foi instituído herdeiro pelo avô natural, seja 

ele imitido na posse, porque também a este, depois de nascido, se não houver 

nenhum outro filho, pode ser dada a bonorum possessio secundum tabulas, ou se 

houver filhos preteridos, também pode receber contra tabulas junto com este”. 

 

É importante salientar que para ser instituído herdeiro e beneficiado com a imissão 

na posse e a bonorum possessio secundum tabulas, o nascituro deve estar concebido antes 

do momento da morte do de cuius. Não importa, para efeitos de atribuição de seus direitos, 

o momento da confecção do testamento.239 

Os filhos adotivos são equiparados juridicamente tanto aos filhos legítimos já 

nascidos quanto aos nascituros, os filhos que estão no ventre.240 

 

Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1,11: Non solum autem naturales, verum etiam adoptivi 

quoque iura consaguinitatis habebunt cum his qui sunt in familia vel in utero vel 

post mortem patris nati. 

“Não somente os naturais, mas ainda os adotivos terão também as relações de 

consanguinidade com aqueles que estão na família ou no útero ou com os nascidos 

depois da morte do pai”. 

  

Claramente Ulpiano indica neste fragmento que os nascituros são considerados 

filhos (in utero ou póstumos), que fazem parte da família, equiparados aos demais 

membros pela linha cognatícia.241 

                                                                                                                                                                                
p.520, o nome dado ao testamento era tabulae, pois ele era escrito em taboinhas enceradas.  
239 G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.19. Veja-se Paul. 41 ad ed. D.37,11,3: Verum est 
omnem postumum, qui moriente testatore in utero fuerit, si natus sit, bonorum possessionem petere posse. 
“Mas é verdade que todo póstumo que estiver no útero quando morre o testador, se nascer, pode pedir a 
bonorum possessio”.  
240 R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.31. 
241 Na opinião de C. RASCÓN GARCIA, Manual de Derecho Romano cit. (nota 183 supra), p.252, la ‘bonorum 
possessio’ representó el paso de la concepción familiar de la herencia, en la que de lo que se trataba era de 
garantizar la continuidade de los ‘sacra familiaria’ y la jefatura del grupo, que garantizasen la pervivencia 
de éste, a una concepción patrimonial de la sucesión ‘mortis causa’, propia de una sociedad en la que la 
idea de familia se reducia a quienes estaban unidos por vínculos de sangre, especialmente los de grado más 
próximo y los esposos, modelo heredado por las sociedades actuales. 
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Por último, Ulpiano trata do Senatusconsultum Tertuliano, que alterou o direto 

sucessório romano ao admitir que a mãe fosse chamada à herança na ausência de filhos 

herdeiros ou bonorum possessores. Neste caso, o nascituro não chegou a ser um bonorum 

possessor, mas apenas um missus.242  

 

Ulp. 13 ad Sab. D.38,17,2,11: Si quis ex liberis, dum est in utero, in possessione 

missus sit, mox natus sit et ante bonorum possessionem acceptam decesserit, an 

matri noceat, videndum, quasi bonorum possessor. Et puto non nocere, si non suus 

patri adgnascitur: neque enim sufficit mitti in possessionem, nisi natus quoque 

acceperit bonorum possessionem. Igitur et si furioso decreto petita sit possessio et 

priusquam ipse mentis compos factus bonorum possessionem petierit, decesserit, 

matri non obstabit. 

 

“Se algum dos filhos, enquanto estiver no útero, for enviado à posse e logo depois 

nasça e antes da bonorum possessio ser aceita ele falecer, há de se analisar, se como 

quase bonorum possessor acaso ele prejudica a mãe. E reputo que não prejudica, se 

ele não nascer herdeiro suus ao pai: e não basta, pois, que ele seja enviado à posse, 

exceto se nasceu e aceitou a bonorum possessio. Portanto, mesmo se a posse tenha 

sido pedida por decreto ao furioso e ele falecesse antes de recomposto mentalmente 

ter pedido a posse dos bens, a mãe não terá óbice”. 

3. CURATOR VENTRIS 

3.1. CONCEITO 

A curatela em Roma apresentava-se como um complexo de princípios e de 

institutos (não foi um instituto unitário, homogêneo) que tinha como escopo garantir tanto 

direitos públicos quanto direitos privados (cura annonae, cura viarum, cura aquarum, cura 

bonorum) por meio das funções desempenhadas pelo curator, de acordo com o seu munus 

publicum243: ou seja, compreendia situações desde a gestão de um determinado patrimônio 

                                                           
242 R. QUADRATO, Missio in possessionem cit. (nota 178 supra), pp.65-67. 
243 Em relação aos munera civilia, dentre os quais está a cura ventris, foram subdivididos por Hermogeniano 
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privado à vigilância de uma res publica (cura rei publicae).244 

A estrutura de cada tipo de cura se adapta ao caso concreto especifíco, de acordo 

com o seu escopo.  

Atua principalmente na proteção de uma determinada pessoa que não poderia agir 

ou administrar por si só seu patrimônio, autonomamente, v.g., o nascituro, o pródigo, o 

surdo-mudo, o louco. Atua na proteção da pessoa e do patrimônio, não tem um caráter 

exclusivamente patrimonial.245 

O termo cura está vinculado ao ius publicum, ao exercício de funções destinadas à 

utilitas publica, pois é um instituto de assistência, muitas vezes fruto das intervenções e 

criações do pretor nos casos que lhe eram apresentados.246 

Na República, o pretor ao exercer sua atividade de auxiliar, suprir e corrigir o ius 

civile247. Ele criou o curator ventris, com o personale munus de defender vários interesses 

da res publica: amparar a gestante (viúva ou divorciada), proteger a vida e o 

desenvolvimento do nascituro.248 

                                                                                                                                                                                
em: munera personarum e munera patrimonii. Veja-se Hermog. 1 epit. D.50,4,1,2. 
244 Fornecem informações sobre a etimologia de cura, A.G. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire 
Etymologique de la Langue Latine cit. (nota 133 supra), p.284. Cura, -ae, teria origem nas palavras do umbro 
Kuraia, Kuratu. Indicava, na sua acepção jurídica, o esmero, o cuidado, sendo o antônimo de negligência. 
Nesta cura relativa ao direito, também poderiam ser incluídos os significados de administração, direção e o 
próprio encargo de um magistrado (munerum) que indica a sua função pública. 
245 Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.155-156; 204-
205;229-230;232; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), pp.106;113; G. G. ARCHI, Curatela cit. (nota 37 
supra), p.489; R. MARTINI, Appunti di diritto romano privato cit. (nota 210 supra), p.44. 
246 No caso da cura ventris, não é possível atribuir sua natureza exclusivamente ao direito público ou privado. 
Trata-se de um instituto com caráter híbrido (público e privado). Afirma M.P. BACCARI, Curator ventris tra 
storia e attualità cit. (nota 2 supra), p.67; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.113; Idem, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.238: ‘Cura’ esprime una preoccupazione, una 
sollecitudine, una dedizione, in sostanza un complesso di principi che qualificano giuridicamente e 
politicamente forme di gestione di pubbliche funzioni. Vejam-se F.C. GROFF, Contribuição ao Estudo da 
Curadoria dos Bens na Execução: O ‘Curator Bonorum’ da ‘Bonorum Venditio’, Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2010, p.89; F. GRELLE, Cura (diritto romano), in NNDI 5 (1957), 
p.47.  
247 Pap. 2 def. D.1,1,7,1: Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel 
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ad honorem 
praetorum sic nominatum. “O direito pretoriano é o que os pretores introduziram a fim de auxiliar, suprir ou 
corrigir o ius civile, por causa de uma utilidade pública. O qual também se diz honorário, assim denominado 
em razão da honra aos pretores”. A curatela legítima foi a primeira a surgir historicamente, disposta na Lei 
das XII Tábuas (primeiro eram chamados os agnados, depois os gentiles). Por volta do I século a.C., por 
meio do Edito do Pretor, surge a cura honoraria, em particular a cura ventris. No período clássico e 
justinianeu, os jurisconsultos criam a possibilidade de o paterfamilias designar o curador por meio de um 
testamento (curatela testamentária), que deveria ser confirmado pelo pretor. Veja-se Papin. 5 resp. D.26,3,6. 
248 Vejam-se, M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.211; Idem, 
Concetti ulpianei cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), pp.109;129; B. ALBANESE, Persona 
(Diritto Romano) cit. (nota 106 supra), p.171; E. BALDACCI, La via dell’ampliamento cit. (nota 181 supra), 
p.70; C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.53. Ao traçar as 
diferenças entre a tutela e a curatela e dividir os tipos de curatela em “gerais” e “especiais”, a curatela ao 
nascituro foi classificada por G. DELLA FONTANA, Curatore Speciale, in NNDI 5 (1957), pp.51-52, como 
uma curatela “especial” e “temporária”, com o curador tendo neste caso um poder de representação do 
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Nas palavras de M. P. BACCARI
249, L’istituto del ‘curator ventris’ può essere 

considerato come strumento dell’esercizio di diritti di ‘qui in utero est’ ed altresì come 

strumento di ‘tutela’ di interesse pubblico; esso non può essere ridotto a strumento di 

tutela di un interesse patrimoniale come vorrebbe gran parte delle dotrinna civilistica 

degli ultimi decenni. 

 

3.1.1. NOMEAÇÃO 

O Pretor, por meio de seu Edito, determinava a constituição do curator ventris, bem 

como as modalidades de nomeação e os critérios para a sua instituição.250 

Esta natureza “pública” da nomeação do curator ventris decorria da própria defesa 

dos interesses públicos, provenientes da proteção não apenas ao nascituro, como também à 

mulher e à res publica.251 

Modestino ressalta a importância da nomeação do curador por um magistrado 

populi Romani, sua utilitas publica, o seu interesse em defender publicamente a vontade de 

todo o Povo Romano.252 

 

Mod. 7 diff. D.26,5,20pr.: Ventri tutor a magistratibus populi Romani dari non 

potest, curator potest: nam de curatore constituendo edicto comprehensum est.  

 
“O tutor ao ventre não pode ser nomeado pelos magistrados do povo romano, o 

curador pode: pois está compreendido no edito que um curador deva ser 

constituído”. 

                                                                                                                                                                                
nascituro: è noto (...) che la curatela in genere, a differenza della tutela, prevista e disciplinata dal 
legislatore come un istituto unico, non è che un complesso di istituti tra loro diversi per la natura, per le 
circostanze che la loro applicazione pressuppone, e per la finalità variabili da caso a caso.  
249 Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.240; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 
supra), pp.4; 93. 
250 Sobre a constituição do curator ventris, M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 
1 supra), p.224, afirma que una volta che il curatore è costituito si tratta di un ufficio analogo alla tutela dei 
pupilli ed alla cura dei minorenni. 
251 UE 12,1: Curatores aut legitimi sunt, id est qui ex lege Duodecim Tabularum dantur, aut honorarii, id est 
qui a pretore constituuntur. “Os curadores ou são legítimos, isto é, nomeados pela Lei das XII Tábuas, ou 
honorários, isto é, instituídos pelo pretor”. Vejam-se, M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la 
donna cit. (nota 1 supra), pp.213-214; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.109. De acordo com G. 
FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), p.145, a nomeação do curador era 
precedida por uma interdictio pronunciada solenemente pelo pretor, cuja fórmula está descrita nas Sentenças 
de Paulo (PS 3,4a,7).  
252 M.P. BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit., (nota 2 supra), p.70; Idem, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.108;238;241; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), pp.117-
119. 
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A curatela ao nascituro, de acordo com Hermogeniano é um munus personale. 

 

Hermog. 1 epit. D.50,4,1,4: Aeque personale munus est tutela, cura adulti furiosive, 

item prodigi, muti, etiam ventris, etiam ad exhibendum cibum potum tectum et 

similia. Sed et in bonis, cuius officio usucapiones interpellantur ac, ne debitores 

liberentur, providetur: item ex Carboniano edicto bonorum possessione petita, si 

satis non detur, custodiendis bonis curator datus personali fungitur munere. His 

similes sunt bonis dati curatores, quae fuerunt eius, qui ab hostibus captus est et 

reverti speratur: item custodiendis ab eo relictis, cui necdum quisquam civili vel 

honorario iure successit, curatores constituti. 

“Igualmente é cargo pessoal o exercício da tutela, a curatela de um adulto ou 

furioso, igualmente do pródigo, do mudo e ainda do ventre, e (o que está obrigado) 

à exibição de alimento, bebida, teto e semelhantes. Mas também o curador nos bens 

em cujo ofício são interpelados os usucapiões e é provido para que os credores não 

sejam liberados. Igualmente pelo edito Carboniano, pedida a bonorum possessio, se 

não se der a garantia, o curador nomeado para custodiar os bens goza de um cargo 

pessoal. Semelhantes a eles são os curadores nomeados aos bens que foram daquele 

que foi capturado pelos inimigos e se espera retornar: igualmente são constituídos 

curadores às coisas deixadas por ele que devem ser custodiadas, para que qualquer 

um ainda não suceda pelo direito civil ou honorário”.253 

 

Hermogeniano enumera os diversos tipos de curatela: do adulto, do furioso, do 

pródigo, do mudo, do ventre e parece indicar uma espécie de curatela de caráter 

”alimentar”, distinta das anteriores (etiam ventris, etiam ad exhibendum cibum potum 

tectum et similia) na qual o curador deveria providenciar ao curatelado “alimento, bebida, 

teto e semelhantes”. 

É importante ressaltar que o termo petita indica a necessidade de o pedido do 

interessado ser dirigido ao pretor, para que este concedesse o remédio jurídico (a bonorum 

possessionis datio). Isto estava previsto no Edito Carboniano, como uma gestio rei 

publicae. Se não se der a garantia (satisdatio), ocorre a denegação da concessão da 

                                                           
253 De acordo com R. QUADRATO, Missio in possessionem cit. (nota 178 supra), pp.71-72, a divisão de 
Hermogeniano de munera civilia em duas espécies, munera personalia e munera patrimonii, difere da 
tripartição de Ulpiano (Ulp. 4 de off. Proc. D.50,4,6,3), pessoais, patrimoniais e honoríficos; e de Arcádio 
Carísio (Arc. Char. l. sing. de muner. civ. D.50,4,18), pessoais, patrimoniais e mistos. 
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bonorum possessio, fato que interrompe a sucessão no momento inicial da petitio e o pretor 

atribui neste caso um remédio jurídico mais simplificado, a missio in possessionem. 

Ulpiano, em diversos fragmentos do livro 37, título 9 do Digesto, salienta que a 

missio in possessionem e tudo o que foi estabelecido no edito do pretor em relação à 

proteção e sustento da mulher grávida, à saúde do nascituro e à nomeação do curator 

ventris ultrapassam os limites do direito privado e são de interesse público. 

No livro 29 do Digesto, no título 3, sob a rubrica Testamenta quemadmodum 

aperiuntur inspiciantur et describantur (De que modo os testamentos são abertos, 

observados e transcritos), Paulo afirma que, para uma maior segurança jurídica e ter a 

certeza de que a mulher solicitou um curador, devem ser abertas as segundas tábuas. 

 

 Paul. 45 ad ed. D.29,3,9: Si mulier ventris nomine in possessione sit, aperiendae 

sunt secundae tabulae, ut sciatur, cui demandata sit curatio.  

“Se a mulher estiver na posse em nome do ventre, devem ser abertas as segundas 

tábuas, para que se saiba a quem foi demandada a curatela”. 

 

O pater designa nas secundae tabulae um curator ventris para o nascituro e a sua 

vontade deveria ser respeitada. Tal designação não tinha valor ipso iure, devia ser 

confirmada pelo Pretor.  

Na “curatela testamentária” (e dentre elas a cura ventris), o pater indica o curador e 

o magistrado confirma, exatamente pela importância pública de suas funções. De acordo 

com o desenvolvimento das fontes jurídicas romanas e a sua periodização, não poderia o 

magistrado, evidentemente, ratificar a nomeação de um curador que não estivesse de 

acordo com os mores maiorum, os pareceres dos jurisconsultos, as constituições imperiais 

ou ao próprio Edito do Pretor. Ou seja, não era vinculante ao Pretor a indicação realizada 

pelo testador.254 

Aqueles que eram nomeados tutores, na falta de designação por testamento, eram 

geralmente os mesmos que tinham a prioridade para serem nomeados curadores: em 

primeiro lugar o agnatus proximus, mas principalmente, deveriam ser escolhidos homens 

púberes e idôneos que tivessem as qualidades necessárias para proteger o patrimônio do 

nascituro. Ulpiano indica os requisitos que devem estar presentes no curador:  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,23: Eligitur autem curator aut ex his, qui tutores dati sunt 
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postumo, aut ex necessariis adfinibusque aut ex substitutis aut ex amicis defuncti 

aut ex creditoribus, sed utique is, qui idoneus videbitur: aut si de personis eorum 

questio moveatur, vir bonus eligitur.  

“O curador é escolhido ou entre aqueles que são nomeados tutores pelo póstumo, 

ou entre os necessários afins, ou entre os substitutos ou amigos do defunto, ou entre 

os credores, mas de qualquer forma alguém que parecerá idôneo: ou se for movida 

uma questão a respeito das pessoas de cada um destes, escolhe-se um homem 

bom”. 

 

 

O curator deveria ter como características a habilidade, a capacidade e a idoneidade 

para executar as ações necessárias para este resguardo do patrimônio (vir bonus) com 

diligência.255 

Pode ser nomeado mais de um curador. Muitas vezes um único curador está 

investido dos ofícios de cura ventris e bonorum. Não há funções pré-estabelecidas (officia) 

para o curador ao nascituro. Estas funções são determinadas, provavelmente pelo pretor no 

momento da nomeação do curador, de acordo com cada caso concreto e a utilitas 

publica.256  

                                                                                                                                                                                
254 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.217. 
255 F.C. GROFF, Contribuição ao Estudo da Curadoria dos Bens cit. (nota 246 supra), pp.148-149;161-162. 
De acordo com GROFF, na p.149, a atuação do curator bonorum não configura nem representação, nem 
mandato, mas indica, antes de tudo, a defesa de um interesse público: “uma vez nomeado, ele não passa a ser 
mandatário, mas pode responder como tal por simples exercício de analogia, fato que se soma ao ‘munus’ 
que caracteriza a sua atuação”. Tanto a tutela quanto a curatela apresentam como característica comum zelar 
pela vida, proteger e administrar os bens dos tutelados e curatelados. Constituem munera publica, pois 
indicam o interesse do Estado na proteção tanto dos cidadãos quanto de seus patrimônios, sobretudo o 
interesse na proteção da família. O Novo Código Civil Brasileiro de 2002 em seu artigo 1.743 prevê a 
nomeação de um único curador para o exercício do encargo, com a possibilidade de fracionamento do munus 
caso os bens e os interesses administrados exijam conhecimentos técnicos de profissionais especializados. 
Veja-se C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.53. 
256 De acordo com M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.225, nota 
38, no Digesto (37,9,1,17) os jurisconsultos clássicos distinguiram o curator ventris datus e o curator bonis 
datus. De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.45-46;53, o 
curator bonorum conservava o patrimônio do nascituro (até o momento do nascimento) e do cativo reversus 
(quando ele retornasse ao território romano). Porém, conclui a autora que comumente o curator ventris 
assumia as funções do curator bonorum. A cura bonorum tinha como escopo proteger o patrimônio, mas era, 
antes de tudo, uma proteção a um novo cidadão, um novo membro na civitas. Há neste caso uma proteção ao 
spes nascendi para garantir um bom desenvolvimento do nascituro durante a gestação. Caso o nascituro 
morresse ainda no ventre da mãe ou o filho cativo morresse em território inimigo, ocorre a extinção da spes 
ou seja, nega-se a própria existência ao nascituro. Veja-se Ulp. 13 ad Sab. D.38,17,2,30: Quid si cum 
praegnas esset, bonis non petit curatorem? Dico in sententiam incidere: nam et si apud hostes habuit 
impuberem, idem erit dicendum. “O que acontece se, quando estava grávida, não pediu curador aos bens? 
Afirmo que incide na regra: pois também se teve o impúbere em poder dos inimigos, igualmente deverá ser 
dito”. Explica H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ cit. (nota 70 supra), p.181, que a “regra” (sententia) 
mencionada “é aquela que estabelece que a mãe deve requerer tutores aos filhos para administrar a herança 



 107

Podem ser nomeados dois curadores simultaneamente, um para o nascituro e outro 

para os bens, de acordo com uma maior diligência exigida num determinado caso concreto, 

necessita ser avaliada pelo pretor. Podem ser nomeados para a administração vários 

curatores dos bens, na hipótese de um vasto patrimônio que apresentasse bens em locais 

distantes entre si.257 

Não há uma dicotomia entre cura personae e cura bonorum com relação ao escopo 

da proteção restrita da pessoa ou do patrimônio, nem quanto à duração da curatela, se 

destinada a durar muito tempo ou um período transitório.  

Protegem-se, de forma ampla, todos os interesses e direitos envolvidos, públicos e 

privados, tanto ao imitir a mãe ou os eventuais credores na posse dos bens, quanto ao 

proteger os direitos do nascituro e administrar o patrimônio da família. O curador, 

portanto, auxilia na administração dos bens da mulher que se encontra numa circunstância 

momentânea de fragilidade, tanto econômica quanto psicológica. 

Quando o curador do nascituro (curator ventris) não atuar como um curador dos 

bens (curator bonorum) então os credores do paterfamilias defunto realizarão a custódia 

dos bens do nascituro para garantirem o pagamento dos seus créditos. 

É essencial que a mulher esteja grávida (praegnans) para ser imitida na posse dos 

bens. É condição imprescindível para a proteção do Pretor.258  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,1: Praegnatem esse mulierem oportet omnimodo nec dicere 

se praegnatem sufficit: quare nec tenet datio bonorum possessionis, nisi vere 

praegnas fuit et mortis tempore et eo, quo mitti in possessionem petit.  

 

“É preciso que a mulher esteja grávida; não basta de modo algum que ela diga estar 

grávida. Por isso não tem a dação da bonorum possessio se não estiver realmente 

grávida tanto no tempo da morte como no tempo em que pede que seja enviado à 

posse”. 

 

                                                                                                                                                                                
do pai falecido, sob pena de perder o benefício concedido pelo SC Tertuliano (de ser chamada à herança dos 
filhos intestados)”. Ou seja, a mulher não poderia reivindicar os bens dos filhos mortos ab intestato. 
257 Caso fossem nomeados vários curadores, Celso indica que todos responderão de forma solidária por sua 
atuação. Cels. 24 dig. D.42,7,3: Si plures eiusdem bonorum curatores facti sunt, in quem eorum vult actor, in 
solidum ei datur actio tam quam quivis eorum in solidum aget. “Se vários forem nomeados como curadores 
dos mesmos bens [ou do mesmo patrimônio], ao autor se dará ação para exigir de qualquer deles o total, 
assim como também os curadores movem ação pelo total”. Tradução de F.C. GROFF, Contribuição ao Estudo 
da Curadoria dos Bens cit. (nota 246 supra), p.108. 
258 M.P. BACCARI, Dal curator ventris al tutor de los embriones cit. (nota 21 supra), pp.27-28. 
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Não é necessário que a mulher grávida tenha sido esposa do de cuius. O pretor não 

menciona o termo uxor em nenhuma parte do Edito, mas sempre se utiliza dos termos 

mulier, mulier praegnas, para designar a mulher grávida, pois esta poderia não ser mais a 

esposa (ou nunca ter sido a esposa).259 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,10: Rectissime autem pretor nusquam uxoris fecit 

mentionem, quia fieri potest, ut mortis tempore uxor non fuerit, quae se ex eo 

praegnatem dicit.  

“Com grande acerto o pretor não fez menção alguma da palavra esposa, porque 

pode ocorrer que aquela que se diga grávida dele não seja esposa no tempo da 

morte”. 

 

É preciso que o nascituro tenha sido concebido antes da morte do pai, que a mulher 

esteja grávida no momento da morte e também no momento em que solicita o curador, para 

ser imitida na posse dos bens.260 

Enquanto não era nomeado o curador, de acordo com o jurista Sérvio Sulpício 

Rufo, o herdeiro instituído ou substituto (heredem institutum vel substitutum) deveria 

entregar (adsignare) os bens à gestante (entregar a posse dos bens à mulher) e colocar um 

guardião para custodiá-los, não podendo lacrá-los, ou seja, fechar por meio de um sinete, 

selar.261 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,24: Quod si nondum sit curator constitutus (quia 

plerumque aut non petitur aut serius datur)262, Servius aiebat res hereditarias 

heredem institutum vel substitutum obsignare non debere, sed tantum pernumerare 

et mulieri adsignare.  

“E que se ainda não foi constituído um curador (porque frequentemente não é 

pedido ou é pedido mais tarde, ou é concedido mais tarde), Sérvio263 afirmava que o 

                                                           
259 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.180;247; Idem, Concetti 
ulpianei cit. (nota 2 supra), p.123. 
260 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.174. 
261 H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ cit. (nota 70 supra), p.169, nota 38; M. P. BACCARI, Curator Ventris 
– Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.188-189;215. 
262 São três os motivos enumerados por Ulpiano pelos quais o curator ventris não foi constituído: porque 
frenquentemente não é pedido; ou é pedido mais tarde; ou é concedido mais tarde. Neste sentido, M. P. 
BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.216. 
263 De acordo com M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.191;212; 
Idem, Dal curator ventris al tutor de los embriones cit. (nota 21 supra), p.27, nota 1, Na lição de A. CORRÊA 
– G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano cit. (nota 163 supra), pp.263-264, dentre as quatro obras 



 109

herdeiro instituído ou substituto não deve lacrar os bens hereditários, mas somente 

elencá-los e consigná-los à mulher”. 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,25: Idem ait ad custodienda ea, quae sine custodia salva 

esse non possunt, custodem ab herede ponendum (ut puta pecoris, et si nondum 

messis vindemiave facta sit): et si fuerit controversia, quantum deminui oporteat, 

arbitrum dandum. 

“O mesmo (Sérvio) diz que para custodiar aqueles bens que sem custódia não 

podem ser salvos, deve-se colocar um guardião pelo herdeiro (como, por exemplo, 

o guardião do rebanho e, o de colheita ou vindima se ainda não forem feitas). E se 

houver controvérsia sobre o quanto seja preciso gastar, deve-se nomear um 

árbitro”.264 

 

3.1.2. INQUISITIO 

A qualificação de idoneus ao curador ou ao tutor indica uma atitude que exige 

capacidades específicas, competências e habilidades para uma gestão eficiente, no interesse 

dos curatelados. Idoneus é sinônimo de hábil, de justo.  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,17: Quotiens autem venter in possessionem mittitur, solet 

mulier curatorem ventri petere, solet et bonis. Sed si quidem tantum ventri curator 

datus sit, creditoribus permittendum in custodia bonorum esse: si vero non tantum 

ventri, sed etiam bonis curator datus est, possunt esse securi creditores, cum 

periculum ad curatorem boni sex inquisitione dandum, idoneum scilicet, oportet 

creditores curare vel si quis alius est, qui non edito partu successionem speret.  

“Ora, sempre que o ventre é imitido na posse, costuma a mulher pedir curador ao 

ventre, como costuma pedir também aos bens. Mas se na verdade somente for dado 

                                                                                                                                                                                
principais de Sérvio Sulpício Rufo, dois livros intitulados ad Brutum, constituíram o primeiro comentário 
jurisprudencial ao edito do pretor e já demonstravam a importância desta fonte jurídica e do denominado ius 
honorarium no final da República. Suas obras influenciaram inúmeros juristas dos séculos II e III d.C. 
264 De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.55: In tale eventualità 
sembra alla donna fosse possibile attingere dal patrimonio “ea sola, sine quibus fetus sustineri et ad partum 
usque produci non possunt” (ossia gli “alimenta”, per i quali ancorché somministrati a donna personalmente 
prevvista di mezzi finanziari, la corrispondente diminuzione patrimoniale era in ogni caso giustificata “quia 
videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est”: Gaius 14 ed. prov. D.37,9,5pr.; cfr. Ulp. 15 ad 
Sab. D.37,9,9), a differenza di ciò che poteva esserle concesso dal “curator”. Para TERRENI, videntur se 
refere a um termo que permite afirmar que a “regra” da Jurisprudência é negar aos natimortos (mortos no 
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o curador ao ventre, deve-se permitir aos credores ficarem na custódia dos bens: 

mas se for dado curador não somente ao ventre, mas também aos bens, podem os 

credores se assegurarem que o perigo pertença ao curador. Por isso deve-se dar 

curador aos bens por meio de uma inquisição; bem se vê é preciso que os credores 

cuidem que ele seja idôneo ou, se for outro, que espere a sucessão se o parto não se 

der”.265 

 

Após a missio in possessionem a mulher costuma pedir um curator ventris, com a 

possibilidade de também pedir um curator bonorum. 

Altera-se a questão da responsabilidade dos credores em relação aos bens 

hereditários, caso se nomeie, além do curator ventris, o curator bonorum. Em caso 

afirmativo, a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação por dolo ou culpa in 

concreto será do curator bonorum. Caso seja nomeado apenas o curator ventris, os 

próprios credores ficarão com a custódia dos bens hereditários e neste caso responderiam 

pelo eventual inadimplemento doloso, culposo in abstracto e pela custódia (guarda) destas 

coisas. 

O curador deve ter uma condição econômica (capacidade patrimonial) suficiente 

para garantir sua capacidade de administrar. Havia uma investigação preliminar das boas 

qualidades morais e da estabilidade patrimonial do curador.266 

O curador exerce um munus publicum, ou seja, tutela um interesse público e não 

um mero interesse patrimonial, como geralmente sustenta a moderna civilística.267 Esta 

característica era avaliada por meio de uma prévia inquisitio realizada pelo pretor, 

investido do seu imperium e de acordo com a utilitas publica. 

                                                                                                                                                                                
momento do parto) a qualidade de “procriados” e de “nascidos”. 
265 Sobre este fragmento, afirma C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.55, il 
richiamato Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,17, configura nella ‘missio in possessionem’ del ‘venter’ un 
provvedimento pretorio preliminare rispetto alla nomina di un ‘curator’, alla quale il magistrato poteva 
procedere, anche in questo caso solo in seguito a conforme richiesta della donna. Afirma G. GANDOLFI, 
Nascituro cit. (nota supra), p.534, nota 16, que Ulpiano adverte (Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,18) que 
habitualmente é nomeado um mesmo curador et bonis et ventri, salvo se haja um pedido diferente dos 
credores ou de qualquer outro que espera ser no futuro um sucessor. 
266 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.218-220;234. Modestino 
indica a importância da investigação realizada pelos magistrados em relação às boas qualidades morais dos 
candidatos à tutela, de acordo com os costumes (mores). Vejam-se Mod. 1 excusat. D.26,5,21,5-6. Os amigos 
também estavam entre aqueles que poderiam ser indicados para a nomeação como curadores do ventre. A 
amicitia deve ser entendida como relação duradoura caracterizada pela troca de beneficia e de officia. O 
verbo eligere indica que a escolha do magistrado incide sobre um grupo determinado de pessoas. 
267 M.P. BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit. (nota 1 supra), p.55. Em relação à curatela ser um 
munus publicum, afirma F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo VIII, 
2ªed., Revista Forense, 1959, p.9, “a tutela e a curatela, sendo múnus, o tutor e o curador têm que servir 
enquanto dele não são dispensados, quer dizer – enquanto o juiz não admite a recusa ou demissão (excusatio 
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Ulp. 6 de off. procons. D.27,10,8: Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet 

eumque rem salvam fore viri boni arbitratu satisdare proconsul iubet: sed hoc, si 

non ex inquisitione detur: nam si ex inquisitione, cessat satisdatio.  

 

“É preciso que se dê curadores dos bens em nome do ventre e o Procônsul 

determina dar caução segundo o arbítrio de um bom homem de que ele deixará a 

coisa salva. Mas isto se dê se não for por inquisição: pois se é por inquisição cessa a 

caução”.  

 

Antes de iniciar as suas funções, o curador deve prestar a satisdatio (caução) para a 

restituição dos bens, pagamento de eventuais credores, além de responder por danos 

produzidos aos bens pertencentes ao patrimônio do de cuius. 

 

3.1.3. DESTITUIÇÃO E ESCUSAS 

A tutela e a curatela apresentavam formas semelhantes de destituição de seus 

titulares. Além disso, o pretor estendeu, a proteção dos direitos e deveres dos tutores, 

curadores, tutelados e curatelados, por meio das denominadas “ações úteis”.  

O tutor e o curador poderiam ser destituídos pela autoridade competente por meio 

de duas formas: a “simples”, no caso de incapacidade (excusatio necessaria) e a 

“desonrosa” (opprobiosa) se o curador agisse com dolo, má-fé, com a nítida intenção de 

prejudicar o tutelado ou curatelado.268 

O curator ventris respondem por crime de suspeição quando agem 

fraudulentamente, o que caracteriza administração dolosa do patrimônio do nascituro e que 

ocasiona a este um prejuízo. Deixam, neste caso, de agir com fides et diligentia, ou seja, 

com lealdade e diligência. Haverá uma acusação (accusatio) para iniciar a actio suspecti 

tutoris, meio de proteção que garantia a destituição do tutor. 

A accusatio suspecti tutoris se iniciava com um pedido (postulatio) que qualquer 

pessoa poderia solicitar ao pretor. A condenação do suspectus ocasionava a sua destituição 

                                                                                                                                                                                
voluntaria)”. 
268 Esta divisão foi proposta por R. SOHM, Institutionen des römischen Rechts cit. (nota 212 supra), pp.308-
309.  
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do cargo e a infamia.269 

Pela actio rationibus distrahendis era possível que o responsável pelo curatelado, 

finda a curatela, exigisse a condenação no dobro do valor do prejuízo causado pelo 

curador, caso ele lucrasse dolosamente ou subtraísse bens do patrimônio do curatelado.270  

No caso em que se verificar alguma fraude do curator ventris e depois ele for 

nomeado tutor, no caso da existência de vários co-tutores, o tutor suspeito não pode ser 

acusado, porque pode ser chamado em juízo. Se não houver co-tutores, pode ser removido. 

O pretor concedeu ações úteis, fundamentadas nas ações que regulavam as relações de 

tutela, para a proteção dos curadores, pois ambos, tutor e curador, exerciam um munus. 

 

Ulp. 35 ad ed. D.26,10,3,11: Si curator ventri bonisque datus fraudulenter versatus 

sit, deinde tutor datus, an postulari suspectus propter fraudes in cura admissas 

possit, dubitari potest. Et si quidem habet condutores, non poterit postulari, quia 

conveniri potest, si non habet, amoveri potest. 

“Se o curador nomeado ao ventre e aos bens comportar-se fraudulentamente, e 

depois é nomeado tutor, pode se duvidar se acaso possa ser postulado suspeito por 

causa das fraudes cometidas na curatela? E se na verdade tiver co-tutores, não 

poderá ser postulado, porque pode ser chamado à juízo; se não tiver, pode ser 

removido”. 

 

Havia também uma actio rationibus distrahendis, por meio da qual era possível que 

o responsável pelo curatelado, finda a curatela, exigisse a condenação no dobro do valor do 

prejuízo causado pelo curador, caso ele lucrasse dolosamente ou subtraísse bens do 

patrimônio do curatelado.271  

Para a defesa do curator ventris era-lhe concedida uma ação, a actio utilis 

negotiorum gestorum tutelae contrariae, provado o vínculo dos negócios realizados na 

época da curatela. Com esta ação o curador exigia o ressarcimento dos juros, a 

compensação e reembolso das despesas realizadas.272 

 

                                                           
269 G. PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA Istituzioni di Diritto Romano (nota 121 surpra), p.273. 
270 Idem, p.272. 
271 Idem, p.272. 
272 M.P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.201-202. Veja-se G. 
PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA Istituzioni di Diritto Romano (nota 121 surpra), pp.273-274. O tutor se 
responsabiliza por dolo e pela culpa leve in concreto (diligência que costuma ter com as suas próprias 
coisas). 
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Ulp. 36 ad ed. D.27,4,1,2: Sed et si curator sit vel pupilli vel adulescentis vel furiosi 

vel prodigi, dicendum est etiam his contrarium dandum. Idem in curatore quoque 

ventris probandum est. Quae sententia Sabini fuit existimantis ceteris quoque 

curatoribus ex isdem causis dandum contrarium iudicium.  

“Mas também se o curador for ou do pupilo ou do adolescente ou do furioso ou do 

pródigo, há de se dizer que se deva dar também a eles (curadores) o juízo contrário. 

Igualmente, quanto ao curador do ventre, também deve ser isso aprovado. Opinião 

que foi de Sabino, que estimava que também aos demais curadores, pelas mesmas 

causas, deveria ser dado o juízo contrário”. 

 

Finalizada a tutela, por meio da actio tutelae contraria, as despesas pagas pelo tutor 

para administrar os bens do pupilo poderiam ser exigidas em juízo, realizava a delegação 

das obrigações assumidas por ele em nome do tutelado e, quando este mesmo tutor tinha 

sido o curator ventris, ele podia exigir o ressarcimento dos gastos realizados com o 

nascituro.273 

 

Ulp. 36 ad ed. D.27,4,3,8: Iudicio contrario tutelae praestatur et id, quod in rem 

pupilli versum ante tutelam vel post tutelam, si negotiis tutelae tempore gestis 

nexum probatur, et quod ante impensum est, sive pro tutore negotia gessit et postea 

tutor constitutus est, vel ventri erat curator: sed et si non pro tutore negotia 

gerebat, debet venire quod ante impensum est: deducuntur enim in tutelae iudicium 

sumptus, quoscumque fecerit in rem pupilli, sic tamen, si ex bona fide fecit. 

 

“No juízo contrário de tutela também é devido aquilo que foi versado em vantagem 

do pupilo antes ou depois da tutela, se for provado o nexo com os negócios geridos 

ao tempo da tutela, e o que anteriormente foi gasto, tanto se no lugar de tutor geriu 

negócios e depois foi constituído tutor, como se era curador ao ventre. Mas mesmo 

se não geria os negócios como tutor, deve vir o que antes foi dispendido. Pois no 

juízo da tutela serão deduzidos quaisquer gastos que tiver feito a proveito do pupilo, 

assim todavia, se fez de boa-fé”. 

 

O curador deveria restituir aquilo que tivesse lucrado com os bens do nascituro, 

                                                           
273 A. CORBINO, Diritto privato romano – Contesti. Fondamenti. Discipline, 3ªed., Padova, CEDAM, 2014, 
p.342. 
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além de restituir os frutos colhidos e ressarcir-lhe os danos. O curador se responsabiliza por 

dolo e pela culpa leve in concreto (diligência que costuma ter com as suas próprias 

coisas).274 

O momento do nascimento do nascituro indicava o momento da extinção ipso iure 

das funções do curator ventris, devendo-se constituir um tutor. Havia também a 

possibilidade de renúncia do curador (abdicatio), subordinada à aprovação da autoridade 

pública e com causas fundadas, v.g., doença, pobreza do curador.275 

Em relação à escusa, os romanos consideraram motivos para não exercer o cargo de 

curador as seguintes situações: a) o ius liberorum; b) o fato de ser miles (soldado); c) a 

proibição, como ocorria na tutela, para as mulheres e os impúberes serem curadores. 

Dentre estas escusas, a principal delas era o ius liberorum, um privilégio de 

natureza pública ou privada que garantia aos pais a possibilidade de obterem direitos e 

vantagens em virtude da quantidade de sua prole.276 

O principal privilégio era o direito de serem dispensadas da tutela perpétua (tutela 

mulierum) as mulheres ingênuas que tivessem três filhos277 (ou quatro tratando-se de 

mulher liberta278) em partos diferentes.279 

                                                           
274 G. PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA Istituzioni di Diritto Romano cit. (nota supra), p.272. 
275 A. CORBINO, Diritto privato romano cit. (nota 273 supra), p.337; R. SOHM, Institutionen des römischen 
cit. (nota 212 supra), pp.308-309. 
276 Conforme M. ZABŁOCKA, Il ‘ius trium liberorum’ nel diritto romano, in BIDR 91 (1988), p.381, a 
Legislação matrimonial de Augusto concedia esse privilégio àqueles que pudessem demonstrar a existência 
da própria prole. Veja-se R. ASTOLFI, La Lex Iulia et Papia, 4ªed., Padova, CEDAM, 1996, pp.26;72;81.  
277 Promulgada provavelmente no início do século IV d.C., a Mosaicarum et Romanarum legum collatio 
(Comparação das leis romanas e mosaicas), determinava que os filhos deviam ser fruto de um iustum 
matrimonium e submetidos à potestas do pai, de acordo com a Lex Papia Poppaea, caso contrário, não eram 
levados em consideração para a recusa da curatela. Coll.16,3,4 (= PS 4,8,4): Sui heredes sunt primo loco 
filius filia in potestate patris constituti: nec interest, si adoptivi sint an naturales et secundum legem Iuliam 
Papiamve quaesiti, modo maneant in potestate. “São herdeiros em primeiro lugar o filho e a filha 
estabelecidos sob a potestas do pai; e não interessa se são adotivos ou naturais, e segundo a Lex Iulia et 
Papia apenas se permanecem sob a potestas”.  
Independia, no cômputo para a concessão do ius liberorum, o sexo da filiação. Gai. 8 ad l. Iul. et Pap. 
D.50,16,148: Non est sine liberis, cui vel unus filius unave filia est: haec enin enuntiatio ‘habet liberos’ ‘non 
habet liberos’ semper plurativo numero profetur, sicut et pugillares et codicili: “Não é sem filhos, aquele que 
tem um filho ou uma filha, pois esta expressão ‘têm filhos’, ‘não tem filhos’ sempre se expressa no número 
plural, como as taboinhas e os codicilos:”; Gai. 10 ad Iul. et Pap. D.50,16,149: Nam quem sine liberis esse 
dicere non possumus, hunc necesse est dicamus liberos habere. “Pois de quem não podemos dizer que está 
sem filhos, é necessário que digamos que têm filhos”. Vejam-se M. ZABŁOCKA, Il ‘ius trium liberorum’ nel 
diritto romano cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), pp.372;375; G. IMPALLOMENI, In tema di 
vitalità e forma umana cit. (nota 100 supra), pp.277-282.  
278 De acordo com T. SPAGNUOLO VIGORITA, Casta Domus – Un seminario sulla legislazione matrimoniale 
augustea, 3ªed., Napoli, Jovene, 2010, p.30, nota 75, somente a Lex Papia Poppaea teria concedido o ius 
liberorum às libertas com quatro filhos.  
279 Vejam-se Gai. 1,145;1,190;1,194;3,42;3,44;3,45; UE 26,8;29,3. De acordo com o jurisconsulto Paulo, em 
relação à concessão do ius liberorum, o parto de trigêmeos não poderia ser considerado de acordo com o 
Senatusconsultum Tertulliano. Este Senatusconsultum, da época de Adriano, permitia à mãe receber os bens 
dos filhos falecidos ab intestato. Inst. 3,2,2: Postea autem senatus consulto Tertulliano, quod divi Hadriani 
temporibus factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam aviae deferenda cautum est: ut mater 
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PS.4,9,1: Matres tam ingenuae quam libertinae cives Romanae, ut ius liberorum 

consecutae videantur, ter et quater peperisse sufficit, dummodo vivos et pleni 

temporis pariant.  

 

“Às mães cidadãs romanas, tanto as ingênuas quanto as libertas, a fim de que 

obtenham o ius liberorum, basta ter dado à luz, três e quatro [vezes] 

respectivamente, contanto que vivos e gerados de pleno tempo”.  

 

PS.4,9,2: Quae semel uno partu ‘tres’ filios edidit, ius liberorum non consequitur: 

non enim ter peperisse, sed semel partum fudisse videtur, nisi forte per intervalla 

pariat. 

 

 “Não é obtido o ius liberorum por aquela que, uma vez, dá à luz três filhos em um 

único parto: de fato, é considerado não ter dado à luz três [vezes], mas ter dado à 

luz uma vez, exceto se, porventura, desse à luz durante intervalos [de tempo]”.  

 

Para Ulpiano, com fundamento na legislação matrimonial de Augusto, que 

incentivava a procriação, qualquer nascimento é vantajoso para a mãe obter o ius 

liberorum, mesmo quando o nascido não apresentasse aspecto ou forma humana:  

 

Ulp. 4 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,135: Quaeret aliquis, si portentosum vel 

monstruosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagitu novum, non 

humanae figurae, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an, quia 

enixa est, prodesse ei debeat? Et magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec 

enim est quod eis imputetur, quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, 

neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniunge redebet.  

 

                                                                                                                                                                                
ingenua trium liberorum ius habens, libertina quattuor ad bona filiorum filiarumve admittatur intestatorum 
mortuorum, licet in potestate parentis est, ut scilicet, cum alieno iure subiecta est, iussu eius adeat, cuius iuri 
subiecta est. “Mas posteriormente, pelo senatusconsulto Tertuliano, feito nos tempos do divino Adriano, 
providenciou-se de modo mais completo sobre deferir-se à mãe, pela sua triste sucessão, mas não à avó. 
Assim, a mãe ingênua tendo o direito dos três filhos, e a liberta, dos quatro, foram admitidas aos bens dos 
filhos ou filhas mortos intestados, embora estivessem sob o pátrio poder; de modo a, estando sujeita ao pátrio 
poder, fazer a adição da herança a mandado daquele a quem está sujeita”. Vejam-se também R. ASTOLFI, La 
Lex Iulia et Papia cit. (nota 276 supra), pp.72-73;219;316, nota 13; G. GANDOLFI, Nascita cit. (nota 116 
supra), p.512. 
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“Alguém perguntará: se uma mulher der à luz um portentoso ou monstruoso ou 

débil, ou algum parto tal de aparência e vagido novo, de figura não humana, mais 

de animal do que de homem, acaso, porque deu à luz, deva favorecer-se a ela? E é 

mais [correto] que também estes [filhos] favorecem aos pais: e não há, pois, o que 

seja imputado a eles, os quais obedeceram aos estatutos [às coisas estabelecidas] 

como puderam e aquilo que fatalmente ocorreu não deve infligir um dano à mãe”. 

 

Verifica-se que mesmo no caso do filho ter deformidades tais que indiquem uma 

inaptidão para a manutenção de uma vida autônoma, com grave má-formação, o portentoso 

ou monstruoso garantia a aquisição do ius liberorum pela mãe, era proveitoso em relação a 

este benefício.280 

O curator ventris nomeado pelo pretor não pode renunciar ao seu munus, mas pode 

apresentar o ius liberorum como justificativa para a sua recusa (excusatio). 

 

Tryph. 13 disp. D.27,1,45,2: Si a pretore detur curator mente capto aut muto sive 

ventri, excusatur iure liberorum.  

“Se um curador ao louco, ao mudo ou ao ventre for nomeado pelo pretor, seja 

escusado pelo ius liberorum”.281 

                                                           
280 L. PELLEGRINO, La forma umana: a proposito della condizione giuridica del ‘monstrum’ nel diritto 
romano, in Chi difendi i principi non negoziabili? La voce dei giuristi, Modena, Mucchi, 2011, pp.58-59;62. 
O prodigium era denominado phantasmata pelos gregos, era um dos dois gêneros de ostentum, ou seja, tudo 
aquilo que ao nascer é contrário à Natureza. O termo grego tem três classes de significado e em todas 
prevalece a precariedade e a duração efêmera de um fenômeno: 1.fantasma, larva, espectro; 2. Visão, 
fenômeno celeste; prodígio, portento, reflexo; 3. Aspecto, aparência, imagem. A palavra phantasmata 
indicaria a brevidade da vida de um neonato com má-formação profunda. A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans 
conceptus’. Existence physique cit. (nota 9 supra), p.501, nota 6, indica que os antigos romanos acreditavam 
que os monstros eram fruto do coito cum bestia, ou seja, havia, na mentalidade romana, a possibilidade do 
nascimento de seres híbridos originados da cópula entre um homem e um animal. Veja-se Paul. 4 sent. 
D.1,5,14. 
281 Veja-se também, Vat. Frag. 197 (escusa da tutela). Neste caso, foi proibido alegar a existência do filho in 
utero, computando-se apenas os filhos já nascidos. Em relação às escusas, não se aplica a paridade entre o 
nascituro e o nascido, pois o objetivo maior deste dispositivo das Leis Matrimoniais de Augusto é proibir que 
uma terceira pessoa, sem ser o próprio nascituro, se beneficie de tal paridade ontológica e seja dispensado de 
um munus público e civil. Vejam-se, Mod. 2 excus. D.27,1,2,6: Qui autem in ventre est, etsi in multis 
partibus legum comparatur iam natis, tamen neque in praesenti quaestione, neque in reliquis civilibus 
muneribus prodest patri; et hoc dictum est in Constitutione Divi Severi. “Mas o que está no ventre, mesmo 
em muitas partes das leis é comparado aos que já nasceram, todavia nem na presente questão, nem em outras 
funções civis favorece ao pai; e isto foi dito por uma constituição do divino Severo”. Vejam-se neste sentido, 
Sev. et Ant. C. 5,66,1 (203); Frag. Vat. 247. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito 
Romano cit. (nota 2 supra), p.89, nota 174, este fragmento de Modestino é o exemplo do limite do critério do 
commodum. 
Ulp. 3 opin. D.50,5,2,1: Numerus liberorum aut, septuaginta annorum ab honoribus aut muneribus bis 
cohaerentibus excusationem non praestat, sed a muneribus tantum civilibus. “O número de filhos, ou 
[atingir] setenta anos, não escusa para as honras [magistraturas] ou para os cargos à elas inerentes, mas 
somente para os cargos civis”; Mod. 2 excusat. D.27,1,2,2: Ἀφίησιν ἐπιτροπῆς χαὶ χουρατορίας χαὶ 
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3.2. PRINCIPAIS FUNÇÕES 

3.2.1. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO NASCITURO 

O pretor protegeu o “direito à vida” do nascituro desde a concepção ao criar o 

curator ventris para realizar a defesa de seus direitos públicos e privados. 

O curator ventris deve ter o mesmo cuidado com patrimônio do nascituro 

curatelado, que o tutor na administração dos bens do pupilo. Ele deve pagar os débitos e 

conservar o patrimônio de forma diligente.282  

A função principal do curador do nascituro é a de proteger a persona que está no 

ventre. Hermogeniano, no livro 26 do Digesto, sob a rubrica De administratione et 

periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non et de agentibus vel conveniendis uno 

vel pluribus (Da administração e do risco dos tutores e dos curadores que geriram ou não; e 

de um ou vários autores ou réus), ressalta que existe “grande diferença” (magna 

differentia) entre a administratio e a custodia, dividindo os curadores, de acordo com as 

suas competências, em dois grandes grupos:  

1) o curator bonorum e o curator ventris (aos quais se atribui a custódia, além da 

venda dos bens perecíveis, que podem se deteriorar)283;  

2) o curator furiosi (curador do louco furioso), pupilli (curador do pupilo: infantia e 

infantia maiores) e prodigi (curador do pródigo), aos quais se atribui o dever geral de 

custódia e guarda, além da administração dos bens, patrimônio (rerum administratio).284  

                                                                                                                                                                                
πολυπαιδία. ‘Remittit a tutela vel curatoria et liberorum multitudo’. “Também o grande número de filhos 
exime da tutela ou da curatela”. Neste sentido, Inst.1,25pr. Vejam-se, M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.194-195; P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), 
p.182. 
282 Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,22: Ita igitur curam hoc quoque officio administrabit, quo solent curatores atque 
tutores pupillorum. “Assim, portanto, (o curador) administrará o cuidado também por este ofício pelo qual os 
curadores e os tutores dos pupilos costumam administrar”. 
283 A função do curator bonorum era essencialmente administrar e conservar o patrimônio, devendo até 
mesmo vender o que pudesse se deteriorar e reintegrar algum bem que tenha se destruído ou perdido. Sobre o 
curator bonorum, afirma F.C. GROFF, Contribuição ao Estudo da Curadoria dos Bens cit. (nota 246 supra), 
p.160, que “o curator bonorum (...) projeta-se como claro defensor de interesse público, atuando como 
guardião do patrimônio e evitando a dilapidação desnecessária dos bens. Incluem-se (...) entre os deveres do 
curador, os atos de conservação e administração do patrimônio do devedor, a satisfação dos créditos que se 
mostrassem mais gravosos, a defesa do devedor nas ações dos credores e a venda dos objetos que se 
pudessem perder”. Vejam-se Pomp. 1 ad Sab. D.28,5,23,3; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,17; Ulp. 59 ad ed. 
D.42,4,7,10; Paul. 57 ad ed. D.42,7,1,2. Veja-se também, C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der 
Pandecten cit. (nota 178 supra), p.54. 
284 M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2  supra), p.110. 
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Hermogeniano considera autônoma a faculdade de alienar as coisas deterioradas em 

relação à custódia. A custódia é limitada, apenas comporta uma observatio dos bens. 

Curadores e tutores estavam obrigados à mesma diligentia em seu officium, na proteção e 

administração do patrimônio e dos direitos dos membros da família.  

 

Hermog. 1 iuris epit. D.26,7,48: Inter bonorum ventrisque curatorem et inter 

curatorem furiosi itemque pupillive magna est differentia, quippe cum illis quidem 

plane rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia et rerum, quae 

deteriores futurae sunt, venditio committitur. 

 “Entre o curador, tanto o dos bens quanto o do ventre, e o curador do furioso e 

igualmente do pródigo ou do pupilo, há grande diferença. De fato, atribui-se na 

verdade plenamente a estes a administração das coisas, mas aos dois primeiros só a 

custódia e a venda das coisas que se tornarão deterioradas”. 

 

Sola custodia era uma expressão que delimitava o papel do curator bonorum dos 

demais curadores, que apenas exerciam a rerum administratio. De acordo com a 

necessidade, geralmente surgida num momento de dificuldade e na qualidade de guardião 

de interesses públicos e privados, o curator bonorum tinha a função de vender “em bloco” 

as coisas perecíveis, atividade que evidencia a conservação (servare) patrimonial para 

evitar a sua dilapidação.285 

Porém, esta divisão de Hermogeniano não está de acordo com o pensamento do 

jurista Ulpiano, pois no fragmento D.37,9,1,22, vincula o verbo administrare às funções do 

curator ventris.286  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,22: Ita igitur curam hoc quoque officio administrabit, quo 

solent curatores atque tutores pupillorum. 

 “Assim, portanto (o curador) administrará o cuidado também por este ofício pelo 

qual os curadores e os tutores dos pupilos costumam administrar”.  

 

Na verdade o verbo administrare tem o sentido não apenas de proteger o 

patrimônio, mas sim de cuidar de todos os sujeitos incapazes de agir e de gerir por si só os 

                                                           
285 F.C. GROFF, Contribuição ao Estudo da Curadoria dos Bens cit. (nota 246 supra), pp.117-118;120-
121;127-128; C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.54. 
286 M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.110. 
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seus bens. As atividades do curator ventris (officia) constituem tanto o cuidado da própria 

pessoa do nascituro quanto de seu patrimônio. É uma função que protege não apenas a 

família do curatelado, mas toda a Res Publica.  

O curator bonorum deve proteger o patrimônio, administrá-lo e cumprir atos de 

extrema urgência (como, por exemplo, mover ações submetidas a termo preclusivo; 

realizar o pagamento de eventuais credores do de cuius)287, vender as coisas que poderiam 

depreciar ou estragar.  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,18: Hoc autem iure utimur, ut idem curator et bonis et 

ventri detur: sed si creditores instant vel qui sperat se successurum, diligentius 

atque circumspectius id fieri debebit et plures, si desiderentur, dandi sunt.  

“Ora, deste direito usamos para que seja dado o mesmo curador, tanto aos bens 

como ao ventre: mas se os credores insistem, ou se quem espera ser no futuro 

sucessor insiste, deverá ser o caso feito com mais diligência e mais circunspecção e, 

se for desejado mais de um, devem ser dados”. 

 

Também deve resgatar os “penhores preciosos”, ou seja, aqueles em que o valor do 

penhor ultrapassa o valor do crédito garantido, para evitar que sejam vendidos pelo credor 

pignoratício e prejudique o devedor e a herança.288 

 

Gai. 14 ad ed. D.37,9,5,1: Curator ventri datus solvendi debiti rationem habere 

debet, utique eius, quod sub poena aut pignoribus pretiosis debetur. 

“O curador ao ventre nomeado deve possuir razão para pagar os débitos, 

principalmente daquilo que se deve sob pena ou penhores preciosos”. 

 

O curador tem como atribuição cuidar para que as coisas não sejam usucapidas e 

que as obrigações do nascituro (créditos e débitos) não prescrevam com o transcorrer do 

tempo, para evitar prejuízos patrimoniais. 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,21: Item si periculum est, ne interim res usu capiantur, ne 

debitores tempore liberentur, idem curare debet.  

“Igualmente também deve-se cuidar para que, se houver perigo, as coisas não sejam 

                                                           
287 Paul. 59 ad ed. D.42,5,14. 
288 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.233. 
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usucapidas, nem os devedores sejam liberados pelo tempo”. 

 

Dentre os primeiros atos do curator ventris, logo após ser nomeado, ele realiza um 

controle dos bens do nascituro, receitas e despesas, presentes e futuras, um inventário de 

todo o patrimônio (das coisas que serão produzidas e vendidas, a fim de que se evite a 

deterioração daquelas perecíveis). 

Inventário (Inventarium), neste caso, é um termo técnico do ius civile, que indica 

um documento público que apresenta uma relação exata de tudo o que forma o patrimônio 

do nascituro.289 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,26: Curatore autem constituto haec omnia cessare puto: 

conscribere tamen curatori debent et vendenti et inventarium rerum facienti.  

“Reputo cessar todas essas coisas, porém, quando o curador estiver nomeado: 

todavia tanto um inventário das coisas a fazer, como um das coisas a vender, devem 

circunscrever ao curador”. 

 

O curador ao ventre deve providenciar a arrecadação dos créditos. O nascituro tinha 

o privilegium em relação aos outros credores. Se este nascituro não nasce, cessa o 

privilégio.290  

 

Ulp. 63 ad ed. D.42,5,24pr.: Si ventri curator datus sit nec partus editus, 

privilegium cessabit.  

“Se foi nomeado um curador ao ventre e o parto não vier à luz, cessará o 

privilégio”. 

 

Caso haja uma contestação entre o herdeiro e a mulher, sobre o que esta última 

possa realizar e em relação aos gastos com o guardião e a administração do patrimônio, 

nomeia-se um árbitro para a tomada de decisões.291 

A exigência de garantir o sustento ao nascituro e conceder-lhe os alimentos é 

prioritária, independente da situação jurídica daquele que nascerá (Ulp. 41 ad ed. 

D.37,9,1,5; Gai 14 ad ed. provinc. D.37,9,5pr.). É melhor alimentar o nascituro do que 

                                                           
289 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.232; C.F. GLÜCK, 
Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.54. 
290 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.235. 
291 C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.54. 
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deixa-lo morrer por falta de alimentos, mesmo que exista a dúvida em relação à filiação ou 

se será ou não herdeiro do de cuius. Os alimentos neste caso são prestados ao nascituro, 

com uma existência autônoma em relação à mãe.292 

A solicitação de um curator ventris ao magistrado era realizada pela própria mulher 

grávida (viúva, divorciada ou até mesmo abandonada pelo marido). Era uma medida 

preliminar em relação à nomeação de um curador pelo pretor.293  

No caso de suspeita da mulher que solicitou a missio in possessionem e 

posteriormente um curador ao nascituro, não estiver grávida ou estiver grávida de outro 

homem, será punida como caluniadora (mulier calumniatrix) e não poderá tirar proveito 

das disposições do Edito do Pretor (causas de extinção da curatela ao ventre). 

 

Ulp. 8 ad ed. D.3,2,15: Notatur quae per calumniam ventris nomine in 

possessionem missa est, dum se adseverat. 

“Aquela que foi enviada à posse em nome do ventre é notada por calúnia enquanto 

asseverar estar grávida”. 

 

 Paul. 8 ad ed. D.3,2,16: Cum non praegnas esset vele ex alio concepisset. 

“quando não estiver ou tiver concebido de outro”. 

 

Se a mulher caluniadora fosse sui iuris, seria punida por infâmia: 

 

 Ulp. 8 ad ed. D.3,2,17: Debuit enim coerceri quae praetorem decepit. Sed ea 

notatur, quae cum suae potestatis esset hoc facit. 

“Deve-se, pois, ser punida aquela que engana o pretor. Mas é notada de infâmia 

aquela que faz isso quando for de seu próprio poder”. 

  

                                                           
292 Vejam-se, M. GAYOSSO Y NAVARRETE, Cura Ventris entre el Derecho Romano y el Derecho Mexicano, in 
Revista Brasileira de Direito Comparado 17 (1999), p.228; S. J. A. CHINELATO, Alimentos Gravídicos e os 
Direitos do Nascituro cit. (nota 208 supra), p.615;617.  
293 Vejam-se M.P. BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit. (nota 2 supra), p.73; Idem, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.250; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.124; 
C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.55; C.F. GLÜCK, Ausführlichen 
Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), pp.53-54. Sobre Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,17, S. SOLAZZI, 
Tutele e Curatele. v. Curator ventris, in Scritti di diritto romano II, Napoli, Jovene, 1957, p.67, afirma que no 
período clássico já existia a distinção entre curator ventris datus e curator bonis datus, espécies de curatela 
que foram unificadas posteriormente no Direito Justinianeu. Geralmente, a cura bonorum e a cura ventris 
eram funções exercidas por um mesmo curador. Vejam-se Tryph. 9 disp. D.23,2,67,4; Ulp. 35 ad ed. 
D.26,10,3,3; Ulp. 35 ad ed. D.26,10,3,11; Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,18.  
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Caso haja dúvida sobre a condição da mulher, ela é imitida na posse e prestam-se os 

alimentos, para que o nascituro não seja prejudicado. É válido, neste caso, o princípio de 

que mesmo que o status da mulher grávida seja objeto de controvérsia, ela e o nascituro 

devem ser protegidos.294 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,14: Si ea, quae in possessionem vult ire, uxor negetur vel 

nurus vel esse contendatur: decretum interponit praetor ad exemplum Carboniani 

edicti. Et ita Divus Hadrianus Claudio Proculo praetori rescripsit, ut summatim de 

re cognosceret et, si manifesta calumnia videbitur eius, quae ventris nomine in 

possessione mitti desiderat, nihil novi decerneret: si dubitari de re poterit, operam 

daret, ne praeiudicium fiat ei, quod in utero est, sed ventrem in possessionem mitti 

oportet. Apparet itaque, nisi manifesta sit calumniatrix mulier, debere eam decreto 

eligere: et ubi omnino iuste dubitari poterit, an ex eo praegnas sit, decreto tuenda 

est, ne praeiudicium partui fiat. Idemque est et si status mulieri controversia fiat. 

 

“Se se diga que aquela que deseja ir à posse não é ou não foi esposa ou nora, ou se 

se sustente que ela não está grávida dele: o pretor interpõe um decreto a exemplo do 

edito Carboniano. E assim o imperador Adriano deu um rescrito ao pretor Cláudio 

Próculo para que conhecesse imediatamente este fato e, se parecerá uma manifesta 

calúnia daquela que deseja ser enviada à posse em nome do ventre, que não 

dicernisse nada de novo: se poderia estar com dúvida do fato, que desse a prestação, 

a fim de não causar prejuízo àquele que está no útero; mas é preciso que o ventre 

seja enviado à posse. E assim parece, a não ser que a mulher seja manifesta 

caluniadora, que deva tirar proveito do edito. E onde absolutamente poderia estar 

com dúvida de se ela está grávida dele, ela deve ser protegida pelo decreto para que 

não se faça prejuízo ao parto. Igualmente também se se faz controvérsia do status 

da mulher”. 

 

O pretor determina uma investigação sumária, caso a mulher grávida, que deseja ser 

enviada à posse em nome do ventre (concessão da bonorum possessio ventris nomine), for 

acusada por calumnia e gerar dúvida sobre a sua condição de gravidez ou a paternidade de 

seu filho. O pretor, neste caso, concede uma ação análoga (ad exemplum), por meio de um 

                                                           
294 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), 2009, p.55; M.P. BACCARI, Curator 
Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.247-249, notas 24 e 27. 
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decreto, àquela prevista no edito Carboniano.295 

Neste caso, a bonorum possessio era decretalis, ou seja, era concedida pelo pretor, 

valendo-se do seu imperium, para resolver casos não previstos no edito (atribuição da 

posse para a mulher que não foi esposa ou nora; para a mulher que tenha a sua gravidez 

contestada pelo homem que ela afirma ser o pai).296 

Ulpiano, em relação à missio ventris, informa que uma epístola do Imperador 

Adriano, por analogia ao Edito Carboniano, concedeu a missio in possessionem, mesmo 

que a mulher não estivesse grávida (até que se comprovasse este fato) ou estivesse grávida 

de outro homem (mesmo não estivesse grávida do homem do qual solicitara a imissão na 

posse dos bens).297 

                                                           
295 No caso em que, por meio de atos dolosos, a mulher indevidamente receber a bonorum possessio ventris 
nomine, o Edito concedia, à parte prejudicada com esta situação, uma actio in factum contra a mulher ou 
contra o pai dela. Na situação em que duas mulheres estão grávidas de um mesmo homem, já falecido, o 
Edito atenderá as necessidades de ambas e elas estarão aptas à missio in possessionem. Ulp. 41 ad ed. 
D.37,9,1,16: Si quis prima uxore praegnate facta mox aliam duxerit eamque praegnatem fecerit diemque 
suum obierit, edictum ambobus sufficiet, videlicet cum nemo contendit nec calumniatricem dicit. “Se alguém, 
deixando a primeira esposa grávida, logo casar-se com outra e deixá-la também grávida e, chegue o dia de 
sua morte, que seja o edito suficiente a ambas, isto é, se ninguém contende nem diz ser a esposa 
caluniadora”. Vejam-se neste sentido, M.P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 
supra), pp.247-248;251-252, nota 34; M.V. SANNA, Spes nascendi – Spes patris cit. (nota 18 supra), p.546, 
nota 79; A. METRO, La datazione dell’editto cit. (nota 178 supra), p.949. Parece equivocado o parecer de C.F. 
GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.338, ao condicionar a intervenção 
do pretor por meio do decreto ad exemplum Carboniani edicti para avaliar a existência ou não da gravidez na 
mulher, apenas no caso em que a criança, ao nascer, pudesse solicitar a imissão na posse de acordo com o 
edito Carboniano. Independentemente da possibilidade de solicitação da imissão na posse por meio do edito 
Carboniano após o nascimento, o nascituro já tinha o direito a esta imissão nos bens do pai (ou suposto pai), 
que lhe garantissem os alimentos e a conservação de sua herança. Na lição de E. VERA-CRUZ PINTO, Curso 
de Direito Romano cit. (nota 160 supra), p.475, em relação à utilização do decreto pelo pretor, afirma que “o 
pretor usava o decreto quando tinha de solucionar, de modo imperativo, um caso concreto particular. Usava o 
edito quando, com antecedência, fazia o anúncio público da concessão de certos expedientes, no âmbito de 
seu programa geral de ação. Tais comunicações eram feitas ao abrigo do ius edicendi”.  
296 B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 183 supra), p.627. Nas palavras de P. VOCI, Istituzioni di 
diritto romano cit. (nota 22 supra), p.634, la madre può chiedere l’imissione in nome del figlio erede che 
ancora deve nascere. Lo scopo della immissione è di non far mancarei l necessario alla madre e al 
nascituro. Secondo le norme dell’editto Carboniano, se al discendente ancora impubere, della classe 
pretoria dei ‘liberi’, viene contestata la qualità di figlio, e quindi il suo titolo a succedere, la controversia è 
differita fino alla raggiungimento della pubertà, e intanto l’impubere è immesso nel possesso dei beni 
ereditari. 
297 De acordo com V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano cit. (nota 120 supra), p.519, nota 1, a 
bonorum possessio ventris nomine e a bonorum possessio ex edicto Carboniano eram sine re. Tendo nascido 
a criança ou se verificado que não haveria nascimento, essa bonorum possessio ventris nomine se extinguia. 
Confirma esta opinião, E. CANTARELLA, Diritto romano – Istituzioni e storia, Milano, Mondadori, 2010, 
p.449 ao afirmar que um caso de bonorum possessio sine re era quella data al ‘curator ventris’ (curatore del 
ventre) di um concepito, che perdeva il possesso dei beni nel momento in cui il concepito nasceva, ovvero se 
la gravidanza non giungeva a termine in modo favorevole. Vejam-se, J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano 
cit. (nota 121 supra), pp.713;746; G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano cit. (nota 121 supra), 
p.263. A bonorum possessio sine re era aquela em que o herdeiro iure civili reivindicava a herança do 
bonorum possessor antes do lapso do usucapião (um ano) e poderia recuperar a herança por meio de uma 
hereditatis petitio (Gai.3,80). No período clássico, a bonorum possessio ab intestato passou a ser concedida 
cum re, oponível erga omnes, visto que o pretor denegava a hereditatis petitio movida pelo herdeiro legítimo 
contra o bonorum possessor ou concedia a este último uma exceptio doli que paralisava a hereditatis petitio.  
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Na obra ulpianeia, em seu livro LXVIII ad Edictum, era tratados os interditos ne vis 

fiat ei qui legatorum servandorum causa in possessionem missus erit e ne vis fiat ei qui 

legatorum servandorum causa in possessionem missus erit, este último para a proteção da 

missio legatorum servandorum causa.298 

 

Ulp. 68 ad ed. D.43,4,3,3: Si mulier dicatur calumniae causa in possessionem 

venisse, quod non sit praegnas vel non ex eo praegnas, vel si de statu mulieris 

aliquid dicatur: ex epistula divi Hadriani ad exemplum praesumptionis Carboniani 

edicti ventri praetor pollicetur possessionem. 

“Se a mulher seja dita ter vindo à posse por motivo de calúnia, porque não esteja 

grávida ou esteja grávida não daquele, ou se se disser algo sobre o seu status de 

mulher: por força de uma epístula do imperador Adriano, a exemplo da presunção 

do edito Carboniano, o pretor oferecerá a posse ao ventre”. 

 

Adota-se, portanto, por uma presunção do edito Carboniano, para a proteção do 

nascituro e de seus direitos por meio do reconhecimento da filiação legítima, porém a sua 

imissão imediata na posse do suposto pai, ocorria por meio do interdito.299  

Fala-se em presunção, pois o edito Carboniano tratava, essencialmente, de 

estabelecer a concessão da bonorum possessio ao descendente impúbere do de cuius, cujo 

status fosse controvertido, resolvendo sua situação quando o impúbere atingisse a 

puberdade. 

Se a mulher caluniadora estivesse sob a potestas do seu paterfamilias este também 

sofreria a infâmia por causa da atitude dolosa da filha.300 

 

Ulp. 8 ad ed. D.3,2,19: Non alia autem notatur quam ea, de qua pronuntiatum est 

calumniae causa eam fuisse in possessionem missam. Idque et in patre erit 

servandum, qui calumniae causa passus est filiam, quam in potestate habebat, in 

possessionem ventris nomine mitti. 

“Não outra é notada de infâmia senão ela a quem se pronunciou ter sido enviada à 

posse por causa de calúnia. E isso também deve ser observado quanto ao pai que 

                                                           
298 R. QUADRATO, Missio in possessionem cit. (nota 178 supra), p.87. 
299 Veja-se LENEL, EP. §120, p.314: Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa fuisse dicatur. 
Sobre a aplicação do interdito ne vis fiat ei qui ventris nomine in possessionem missus erit para o caso da 
mulher ser impedida de ser imitida na posse dos bens por motivo de calúnia, veja-se F. BETANCOURT, La 
defensa pretoria cit. (nota 185  supra), p.497. 
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por causa de calúnia suportou que a filha, a qual tinha sob potestas, fosse enviada à 

posse em nome do ventre”. 

 

O curator ventris providencia os alimentos e as demais necessidades da mãe e do 

filho e, ao cumprir estas tarefas, deverá considerar as facultates do de cuius (patrimonium, 

riquezas) e também a dignitas deste e da mulher.  

O conceito de dignitas é o parâmetro adotado para a determinação das prestações 

devidas à mulher e ao nascituro, de acordo com os recursos e o patrimônio do de cuius. As 

facultates do de cuius, as riquezas, o patrimônio, também servirão de parâmetros para o 

curator ventris estabelecer os bens que deverão ser fornecidos à mulher e ao nascituro, 

fundamentado na aequitas. Com isto garantia a proteção do patrimônio familiar.301 

Em suma, tanto a riqueza patrimonial do pai do nascituro quanto a condição social 

(status) da mulher que está grávida, devem ser considerados como parâmetros pelo curator 

ventris para a determinação das prestações que a ela se destinam, relativas à constituição 

de seu dote, às despesas funerárias quando o pai do nascituro faleceu, à alimentação, ao 

vestuário e à habitação. 

É importante salientar que havia a expressa proibição do matrimônio entre o 

curador (ou o tutor) e a pessoa protegida (pupilo, louco, surdo-mudo, pródigo), disposta 

por um senatusconsulto promulgado pelos imperadores Marco Aurélio e Cômodo. É nítida 

a ratio desta medida: evitar fraudes, irregularidades e malversação do patrimônio protegido 

pelo tutor ou pelo curador, que deveria prestar contas no final de seu exercício.302 

 

Tryph. 9 disp. D.23,2,67,4: Et si quis curator ventri bonisque datus sit, 

prohibitionem eiusdem senatus consulti inducit: nam et hic debet rationem reddere. 

Nec spatium administrationis movere nos debet, quia nec in tutore nec curatore 

discrimen maioris aut minoris temporis, quo in huiusmodi munere quis fuerit, 

                                                                                                                                                                                
300 Veja-se M.P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna (nota 1 supra), p.252. 
301 M.P. BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit. (nota 2 supra), p.70; Idem, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.243-244; Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), pp.120-123. 
Deve-se atentar, nas palavras de, R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), 
p.24, que o termo “dignidade” em relação à proteção da vida, não quer indicar que uma vida “indigna” no 
ponto de vista eugênico, não seja vida, argumento utilizado por aqueles que defendem o Aborto Voluntário, a 
Eutanásia e a eliminação de nascituros que apresentem enfermidades mentais ou alterações cromossômicas.  
302 Nas palavras de M.P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.194: La 
“ratio” della disposizione prevista in D. 23,2,67,4 è evidente: il timore che con il matrimonio i tutori e 
curatori si potessero sottrarre all’obbligo del rendiconto; oppure evitari frodi e malversazioni o comunque 
nascondere altre irregolarità riguardanti, ad esempio, la compilazione dell’inventario. Vejam-se também, 
Paul l.s. ad orat. divi Anton. et Comm. D.23,2,60pr.; Tryph. 9 disp. D.23,2,67,2; Marcian. 10 inst. D.48,5,7; 
Vat. Frag. 201 e 202. 
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habitum esse. 

“E se alguém for nomeado curador ao ventre e aos bens, incorre na mesma 

proibição do senatusconsulto: pois também este deve render contas. E não nos deve 

comover a duração da administração, razão pela qual não ter sido dada, nem quanto 

ao tutor nem quanto ao curador, uma discriminação maior ou menor de tempo, pela 

qual alguém tenha estado em tal espécie de ofício”. 

 

3.2.2. ALERE PARTUM – SUSTENTO DO NASCITURO E DA MÃE: 

CIBUM, POTUM, VESTITUM, TECTUM 

No Direito Romano, competia geralmente ao pretor (edictum de ventre in 

possessione mittendo et curatore eius) ao aplicar a aequitas na prática, assegurar o direito 

do nascituro a alimentos, proteção e assistência que já se encontravam nos mores 

maiorum.303  

 

Ulp. 1 de omn. Trib. D.27,2,3pr.: Ius alimentorum decernendorum pupillis praetori 

competit, ut ipse moderatur, quam summam tutores vel curatores ad alimenta 

pupillis vel adulescentibus praestare debeant. 

“Compete ao Pretor decretar o direito dos alimentos para os pupilos, para que ele 

mesmo regule a soma que os tutores ou os curadores devam prestar para alimentos 

aos pupilos e aos adolescentes”. 

 

A palavra “alimento” tem, em acepção técnica moderna, o significado de tudo 

aquilo que for necessário para o sustento, à habitação, à roupa, à saúde e, caso o 

alimentado for menor, às despesas de educação, de acordo com o critério proporcional da 

“necessidade-possibilidade”. 

Os jurisconsultos do final da República e do início do Principado ampliaram o 

alcance do significado do verbo alere e da palavra alimenta para indicar as necessidades 

mais básicas para o sustento do homem: alimentação, fornecimento de alimentos (víveres), 

                                                           
303 J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano y su proyección en el derecho 
atual, Madrid, Dykinson, 2010, p.78. Em relação a alimentos, afirma M. KASER, Römisches Privatrecht cit. 
(nota 121 supra), p.99, que o direito à prestação de alimentos no Direito Romano entre filhos, pais e avós é 
uma forma de atenuação da patria potestas e que só poderiam ser impostas pela extraordinaria cognitio do 
Imperador. 
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nutrição, alojamento, tratamento médico, cama, vestido e calçado.304 

No trecho Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,5 o jurisconsulto Ulpiano estabelece o princípio 

relativo à importância e à garantia da alimentação do venter apesar de qualquer incerteza. 

A proteção alimentar deve ser prioritária, é preciso cuidar do corpo: 

 

 Sed et si sub conditione postumus sit exheredatus, pendente conditione Pedii 

sententiam admittimus existimantis, posse ventrem in possessionem mitti, quia sub 

incerto utilius est, ventrem ali. 

 

“Mas, também se o póstumo for deserdado sob condição, estando pendente a 

condição, admitimos a opinião de Pédio que considera poder ser posto à posse o 

ventre, porque na incerteza é mais certo que o ventre seja alimentado”. 

 

A equidade legitima a sententia de Pédio para admitir a possibilidade do nascituro 

ser enviado à posse, em função do spes nascendi. Esta necessidade da proteção ao 

nascituro, até o momento da exheredatio, foi determinado pelo Pretor com fundamento no 

critério da utilitas (relacionado ao critério da aequitas). Esta proteção à vida do postumus é 

realizada propter utilitatem publicam.305 

Neste trecho verifica-se a importância da missio in possessionem ventris nomine, 

conforme estabelecido no Edito do pretor para a defesa da mulher grávida e do nascituro. 

O curator ventris, nomeado pelo praetor urbanus no interesse não apenas da 

família, mas de toda a res publica, deve estabelecer os alimentos (alimenta mulieri statuere 

debet) a fim de que o nascituro possa nutrir-se. Toda a sociedade (res publica) é 

beneficiada com o nascimento e a spes nascendi do nascituro deve ser garantida com 

medidas que garantam os seus alimentos.306 

                                                           
304 J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), pp.98-99. 
Contra esta opinião, F. WYCISK, ‘Alimenta’ et ‘victus’ dans le droit romain classique cit. (nota 118 supra), 
pp.210-211, defende que não se encontra nenhuma menção nas fontes jurídicas do termo alimenta referir-se 
aos gastos médicos ou com medicamentos. Veja-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna 
cit. (nota 1 supra), p.83: L’obbligazione alimentare era come beneficiario il concepito, la cui posizione è 
distinta ma non separata da quella della madre. Si tratta di una realtà concreta che si riflette in quella 
giuridica: Ulpiano disserta in modo assai puntuale del concepito e della problematica degli alimenti che 
devono essere assicurati per farlo venire alla luce. 
305 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.177-178; Idem, Concetti 
ulpianei cit. (nota 2 supra), p.101. 
306 Nas palavras de M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.205-206, 
determinare gli alimenti per la madre e per il concepito e trovare strumenti per provvedere alle esigenze dei 
più deboli in momenti molto delicati della vita, come l’inizio per il concepito o la gravidanza per la madre, 
certamente costituisce un’attuazione del principio sancito dalla giurisprudenza romana e in particolare da 
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 A exigência de garantir o sustento ao nascituro e conceder os alimentos é 

primordial, embora possa haver incerteza sobre a situação jurídica daquele que nascerá 

(filia, plures filii, filius et filia).307 

A expressão ius alimentorum, utilizada por Ulpiano em D.27,2,3pr., indica o direito 

de estabelecer os alimentos aos pupilos e que o Pretor determine as quantias que os tutores 

e os curadores devam dar.308  

Alimentar provém do verbo alere, cujo sentido, tanto nas fontes jurídicas quanto 

literárias, abrange a ideia de nutrir, sustentar, providenciar os alimentos (abastecer) 

necessários para a manutenção da vida.  

A palavra victus proveniente do verbo vivere (viver) também tem o sentido de 

sustento, alimentação: os gastos necessários para viver, o necessário para comer, beber e 

vestir-se. Indicaria o modo ou gênero de vida.309 

                                                                                                                                                                                
Ermogeniano nel noto passo dei Digesta, posto nel I libro, nel titolo V ‘de statu hominum’ (D.1,5,2) nel 
quale si afferma che lo ‘ius hominum causa constitutum est. E na p.257, conclui a autora: ‘Qui in utero est’ 
riceve una tutela giuridica per l’interesse attuale e immediato al nutrimento, oggi diremmo, per un diritto 
agli alimenti. Tale è la finalità della nomina di un ‘curator ventris’: questi devi assicurare il rispetto delle 
modalità di adempimento delle prestazioni alimentari fino alla nascita. Pertanto la nascita è presa in 
considerazione, ma soltanto come termine oltre il quale si esaurisce il compito del ‘curator ventris’. Veja-se 
C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.177. Sobre a importância e a centralidade 
do tema persona na sistematização do Direito Romano, principalmente na tripartição das Institutas de Gaio 
(personae – res – actiones), veja-se M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ cit. (nota 5 supra), pp.185-186;188. 
Pela primeira vez, o homem é colocado no vértice do sistema, as noções de homo e persona eram tratadas em 
primeiro lugar na sistemática do Direito. O grau de abstração do termo persona exprime não apenas o 
conceito de homo, mas também o “papel jurídico do homem” de acordo com o seu status, munus, condicio 
humanis, ou seja, a função exercida pelo homem dentro de um determinado âmbito do ius. Toda a 
organização sistemática da obra de Gaio está relacioanada ao termo persona, que pode exprimir inúmeros 
conceitos relativos ao homo. 
307 Veja-se Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,1-15. 
308 Ulp. 1 de omn. Tribun. D.27,2,3pr.: Ius alimentorum decernendorum pupillis Praetori competit, ut ipse 
moderetur, quam summam tutores vel curatores ad alimenta pupillis vel adolescentibus praestare debeant. 
“Compete ao Pretor o direito de decretar os alimentos para os pupilos, para que o mesmo regule a quantia que 
os tutores ou os curadores devam prestar para alimentos aos pupilos ou aos adolescentes”. De acordo com 
J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), p.96, nota 108, 
os únicos requisitos exigidos para a prestação dos alimentos pelo tutor à mãe era a pobreza desta última e que 
o pupilo tivesse muitos recursos.  
309 J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), pp.82-83. 
Sobre o significado da palavra victus, vejam-se Ulp. 58 ad ed. D.50,16,43: Verbo ‘victus’ continentur, quae 
esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque vistus habere 
vicem Labeo ait: “Na palavra ‘alimento’ se incluem as coisas que são necessárias, a comida e a bebida e para 
a elegância do corpo e as demais que são necessárias ao homem para viver. Labeão afirma que também o 
vestido está incluído nesta palavra”; Gai. 22 ad ed. prov. D.50,16,44: et cetera, quibus tuendi curandive 
corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur. “todas as demais coisas que utilizamos para 
proteger ou cuidar de nosso corpo se incluem nesta palavra”. Por cultus corporis pode-se incluir todos os 
cuidados com o corpo, a higiene, a forma física e o asseio. Ulpiano indica que Labeão, jurisconsulto 
pertencente à corrente dos Proculianos (mais inovadores), compreendia o vestido na palavra victus. Javoleno 
afirmava que no legado de alimentos, incluíam-se tanto a comida quanto o vestuário e a habitação. Veja-se 
Iav. 2 ex Cass. D.34,1,6. De acordo com F. WYCISK, ‘Alimenta’ et ‘victus’ dans le droit romain classique cit. 
(nota 118 supra), pp.206;212;227, o verbo alere, já no final da República, tinha o significado de tudo aquilo 
que era necessário à vida, como a habitação, alimento, bebida, vestimenta. Victus, na linguagem do final da 
República e de todo o período clássico, indicaria não apenas os alimentos, mas tudo aquilo necessário à vida, 
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Gai. ad XII Tab. D.50,16,234,2: Verbum ‘vivere’ quidam putant ad cibum 

pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, 

sine his enim vivere neminem posse. 

 “O verbo “viver”, alguns acreditam que alude à alimentação, porém Ofílio, na sua 

obra ad Atticum, diz que com estas palavras se compreende também o vestido e as 

cobertas, pois ninguém pode viver sem eles”. 

 

Ulpiano afirma que o curator ventris deva providenciar os alimentos e as demais 

necessidades da mãe e do filho e, ao cumprir estas tarefas, deverá considerar as facultate 

do de cuius e também a dignitas deste e da mulher. 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,19: “Mulier in possessionem missa ea sola, sine quibus 

fetus sustineri et ad partum usque produci non possit, sumere ex bonis debet: et in 

hanc rem curator constituendus est, qui cibum potum vestitum tectum mulieri 

praestet pro facultatibus defuncti et pro dignitate eius atque mulieris”. 

 

“Mas a mulher, imitida na posse, deve consumir dos bens somente aqueles sem os 

quais o feto não pode ser sustentado e sem os quais o feto até o parto não pode ser 

produzido: e o curador neste caso deve ser constituído para que preste comida, 

água, veste e habitação à mulher, conforme as faculdades do defunto e a dignidade 

dele e da mulher”.310 

 

O termo dignitas era utilizado como um padrão a ser considerado para estabelecer 

                                                                                                                                                                                
os “meios” para viver, os recursos. É possível identificar a prestação de alimentos pelo Estado Romano no 
período da Realeza, quando o rei Tulo Hostílio (672-641 a.C.) estabeleceu um auxílio ao pai de trigêmeos 
(Dio. Hal. Ant. Rom. 3,22,10). Em outro trecho da obra de Dionísio de Halicarnasso (2,15,2), faz-se alusão a 
uma lei de Rômulo determinando que o paterfamilias tem a função de alimentar e educar os filhos. Esta 
proteção ao nascituro e à procriação dentre os povos da Antiguidade, foi observada por R.D. RABINOVICH-
BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.28: El enorme valor biológico de cada preñez 
humana exigió el establecimiento, desde tiempos muy primitivos y en casi todas las culturas, de instituciones 
socio-jurídicas destinadas a proteger, defender y ayudar en general, a las mujeres encintas del grupo. 
310 De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.30, o termo fetus, 
neste fragmento de Ulpiano, indica o nascituro enquanto ser em formação, que deve receber os alimentos 
dados à mãe, pois esta última está na posse dos bens em nome dele. Parece realizar uma exegese equivocada 
sobre o fragmento, G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2  supra), p.98, ao salientar que o termo fetus, 
mais do que indicar “concretamente” o nascituro, queria significar a condição de gravidez da mãe. Além 
disso, afirma a preocupação do jurisconsulto Ulpiano com a prestação para a mulher de comida, bebida, 
vestuário e habitação. Ora, o elemento central e primordial da tutela jurídica realizada pelo curator ventris 
não é a mãe e sim o nascituro. 
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qual seria a conteúdo das prestações que seriam concedidas à mulher e ao nascituro. 

Ulpiano afirma a possibilidade da concessão da missio in possessionem e da 

prestação dos alimentos ao venter, por analogia ao edito Carboniano, apesar de qualquer 

incerteza a respeito da gravidez (do mesmo modo que em D.37,9,1,5) para que não pereça 

de fome, de acordo com a sua necessidade. 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,10,5,3: An autem vescendi causa deminuere possit is qui ex 

Carboniano missus est, videamos. Et si quidem satis impubes dedit, sive decrevit 

praeses sive non, deminuet vescendi causa et hoc minus restituet hereditatis 

petitori. Quod si satis dare non potuit et aliter alere se videtur non posse, 

diminuendi causa usque ad id, quod alimentis eius necessarium est, mittendus est. 

Nec mirum debet videri hereditatem propter alimenta minui eius, quem fortasse 

iudicabitur filium non esse, cum omnium edictis venter in possessionem mittatur et 

alimenta mulieri praestentur propter eum, qui postest non nasci, maiorque cura 

debeat adhiberi, ne fame pereat filius, quam ne minor hereditas ad petitorem 

perveniat, si apparuit filium non esse. 

“Vejamos se, porém, aquele que foi imitido [na posse] pelo edito Carboniano possa 

diminuir o bem a fim de se alimentar. E se na verdade o impúbere deu garantia, se o 

praeses decretou ou não que diminua para fins de alimentos que ele não restitua 

isso, nem menos ao que pede a herança. Porque se não pode dar a caução e de outra 

forma não parecesse poder se alimentar, deve ser imitido a fim de se alimentar até 

aquilo que for necessário para o seu alimento. E não se deve admirar que pareça ser 

diminuída a herança por causa dos alimentos daquele que talvez se julgará não ser 

filho, quando por força dos editos de todos o ventre deva ser enviado à posse e os 

alimentos devam ser prestados à mulher por causa daquele que pode não nascer; e 

se deva aplicar um maior cuidado para que o filho não pereça de fome, de modo 

que uma menor herança sobrevenha ao que pede a herança, caso se verifique que 

ele não é filho”. 

 

Ulpiano pormenoriza as necessidades do nascituro: indica que os mesmos 

elementos necessários para a manutenção da vida de todos os homens em geral são aqueles 

que devem ser prestados à mãe e ao nascituro.311  

De acordo com as possibilidades patrimoniais e a posição social do de cuius, os 
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gastos com o nascituro (alimenta ventris) poderiam ser considerados como dívida da 

herança. 312 

Na hipótese do filho nascer após a morte do pai, admite-se o pedido de 

reconhecimento para o avô e este deverá efetuar a prestação dos alimentos: 

 

Ulp. 34 ad ed. D.25,3,3,2: Quid ergo, si quis post mortem patris nascatur avo 

superstite, in cuius potestate recasurus est, ut si ex filio eius susceptus probetur? 

Videndum quid dici debeat. Et certe probandum est cum avo praeiudicium de partu 

agnoscendo similiter agendum. 

“E o que sucede, pois, se alguém nascer depois da morte do pai, sendo o avô (em 

cujo poder haverá de se submeter) supérstite, como se provar se é filho gerado do 

filho dele? Há de se ver o que deva ser dito. E certamente deve ser aprovado que se 

deva fazer o juízo prejudicial semelhantemente contra o avô de que o parto seja 

reconhecido”. 

 

Negar os alimentos ao nascituro era um crime equiparado ao aborto, um 

assassinato, de acordo com o jurisconsulto Paulo. O aborto não foi uma mera lesão ao 

direito da paternidade, pois foi reprimido desde as origens de Roma (rejeitado socialmente 

muito antes do Cristianismo), constituindo uma grave imoralidade.313 Era a privação ao pai 

de ter uma descendência, uma lesão à procriação e, consequentemente, no campo do 

Direito Público, uma prática contrária à utilitas publica, ao interesse do “Estado” romano.  

 

Paul. 2 sent. D.25,3,4: Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et is 

qui abicit et qui alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiae causa 

exponit, quam ipse non habet. 

 “Parece matar não somente quem sufoca o parto, mas também quem o abandona, 

quem lhe nega alimento, quem o expõe em lugares públicos, por causa de uma 

                                                                                                                                                                                
311 J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), pp.87-88. 
312 Vejam-se, M.P. BACCARI, Persona e famiglia cit. (nota 108 supra), pp.28-29; Idem, Concetti ulpianei cit. 
(nota 2 supra), pp.121;127; F. BETANCOURT, Derecho Romano Clásico, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2001, pp.412-413; H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.16; P. 
CATALANO, El concebido ‘sujeto de derecho’ cit. (nota 75 supra), p.396. 
313 T. MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, trad esp. de P. Dourado, Derecho Penal Romano, 
Santa Fe de Bogotá, Temis, 1999, p.403. Na opinião de A. GUARINO, Diritto privato romano cit. (nota 121 
supra), p.272, nota 15.3.1, só a moral romana teria condenado as práticas abortivas e o aborto era irrelevante 
em relação ao ius civile, pois o nascituro (partus nondum edictus) não era sujeito de direito. O aborto 
voluntário teria sido reprimido apenas no campo do Direito Penal (extra ordinem), não por constituir-se um 
homicídio ou para punir a morte do nascituro, mas em razão da ofensa produzida ao marido (frustração da 
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misericórdia que ele próprio não tem”. 

 

O aborto não atingia apenas a spes mariti do nascimento de um filho, mas a própria 

expectativa do nascimento de um novo cidadão, já existente no ventre materno, para a Res 

Publica. Exige-se a proteção do nascituro: em primeiro lugar pela mãe; não tendo a mãe 

condições para garantir esta proteção, a Res Publica, por meio do pretor e do curator 

ventris assumia esta função. 

Dentre os bens do patrimônio do de cuius destinados à prestação da comida, bebida, 

veste e habitação, o primeiro a ser utilizado era o dinheiro “em espécie”. Ao ser imitida na 

posse pelo curator ventris, a mulher não terá a plena disponibilidade dos bens, deverá se 

utilizar do estritamente necessário para a sua alimentação, vestimenta e habitação, pois não 

pode diminuir o patrimônio do nascituro com gastos desnecessários.314  

De acordo com a dignitas da mulher, também os escravos que lhe pertencem devem 

receber os alimentos, para a manutenção da sua condição econômica-social. 

 

Paul. 41 ad ed. D.37,9,4pr.-1: Habitatio quoque, si domum defunctus non habuit, 

conducenda erit mulier. 1.Servis quoque mulieris, qui necessarii sunt ad 

ministerium eius secundum dignitatem, cibaria praestanda sunt.  

“Também a habitação, se o defunto não teve casa, deverá ser concedida à mulher. 1. 

Também devem ser prestados os alimentos aos servos da mulher para o serviço dela 

segundo a sua dignidade”. 

 

Paulo utiliza o termo cibaria como sinônimo de alimentos (alimenta). Cervidio 

Cévola utilizou o termo alimenta para indicar cibaria, vestiaria e habitatio.315 

Observa-se que o termo habitatio utilizado por Paulo tem ligação com o termo 

tectum de Ulpiano em D.37,9,1,19 e de Hermogeniano em D.50,4,1,4, ambos indicando o 

abrigo e a proteção que eram devidos à viúva e ao nascituro, mesmo quando o de cuius não 

a tivesse possuído. 

Segundo Gaio, o curator ventris deve determinar os alimentos para a mulher 

                                                                                                                                                                                
procriação) ou por alterar a ordem sucessória. 
314 Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,20: Deminutio autem ad hos sumptus fieri debet primum ex pecunia numerata: si 
ea non fuerit, ex his rebus, quae patrimonia onerare magis impendio quam augere fructibus consueverunt. 
“Mas a diminuição a estes bens tomados deve ser feita primeiramente a partir da pecúnia numerária: se não 
houver, a partir daquelas coisas que costumaram mais onerar os patrimônios com despesas do que aumentar 
com frutos”.  
315 Scaev. 20 dig. D.34,1,18,5; Scaev. 3 resp. D.34,1,20,1; -3. Nos vestiaria também estavam incluídos os 
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prescindindo do dote com o qual ela poderia manter-se.316 

O trecho de Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,19 relativo ao curator ventris, estabelece que 

ele deve prover os alimentos ao nascituro. Este trecho exige uma leitura paralela com o 

passo Gai. 14 ad ed. prov. D.37,9,5pr.  

 

Gai. 14 ad ed. prov. D.37,9,5pr.: Curator ventris alimenta mulieri statuere debet 

nec ad rem pertinet, an dotem habeat, unde sustentare se possit, quia videntur, 

quae ita praestantur, ipsi praestari, qui in utero est. 

 

“O curador do ventre deve fixar os alimentos para a mulher, e não importa que 

tenha dote com o qual ela possa sustentar-se, porque se considera que os que neste 

caso se prestam, prestam-lhe ao mesmo que está no ventre materno”. 

 

O critério que justifica o direito a alimentos é a utilitas publica, ou seja, o nascituro 

é um cidadão romano que merece a tutela da Res Publica. Neste fragmento, observa-se 

nitidamente a prioridade do curator ventris na proteção ao nascituro, prescindindo da 

existência do dote.317 

Instituído um herdeiro póstumo estranho, ele é enviado à posse e tem direito a 

alimentos, mesmo que não se saiba, com certeza, se ele é herdeiro.  

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,6: Extraneo postumo herede instituto non aliter venter in 

possessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere non possit, ne forte ei, qui natus 

bonorum possessor futurus est, denegasse alimenta videamur. 

 

                                                                                                                                                                                
calçados.  
316 Em relação à nítida separação entre a condição jurídica do nascituro e da mãe, veja-se Scaev. 2 resp. 
D.38,8,10: Intestata reliquit sororem Septiciam diverso patre natam et praegnatem matrem ex alio marito: 
quaero, si mater hereditatem repudiaverit, dum adhuc praegnas est, posteaque enixa fuerit Semproniam, an 
etiam Sempronia bonorum Titiae possessionem accipere possit. Respondit, si mater hereditate exclusa est, 
eam quae, ut proponeretur, postea nata est, accipere posse. “Uma mulher sem testamento deixou uma irmã, 
Septícia, nascida de pai diverso, e a mãe, grávida de outro marido: pergunto, se a mãe tiver repudiado a 
herança enquanto estiver ainda grávida, e depois der à luz Semprônia, se também a Semprônia possa receber 
a posse dos bens de Tícia. Responde que se a mãe foi excluída da herança, pode obter aquela que, como se 
propõe, nasce depois disso”. De acordo com M.P. BACCARI, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.122, 
verifica-se que a proteção do curator ventris neste caso quanto à fixação dos alimentos à mulher, a proteção 
de sua dignitas, independente da existência ou não do dote, indica o incentivo à procriação e às famílias 
numerosas, por parte da Res Publica romana, principalmente à partir das denominadas Leis Matrimoniais de 
Augusto no início do Principado. O “Estado” romano enfrentou uma profunda “crise demográfica” após as 
guerras civis ocorridas no final do período republicano.  
317 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.221-222. 
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“Instituído um herdeiro póstumo estranho, o ventre será enviado à posse não 

diferentemente do que quando não possa a mãe se alimentar de outra parte: a fim de 

que porventura não pareçamos ter denegado alimentos àquele que, uma vez 

nascido, é o futuro bonorum possessor”. 

 

Para efeitos de cálculo das despesas, os alimentos devem ser deduzidos do 

patrimônio (débito). 

 

Ulp. 15 ad Sab. D.37,9,9: Cum venter mittitur in possessionem, quod in ventris 

alimenta deminutum est detrahitur velut aes alienum. 

“Quando o ventre é imitido na posse, o que for diminuído para os alimentos do 

ventre seja subtraído como débito alheio”.  

 

Caso seja provado que a mulher gastou deliberadamente os bens e consumiu os 

alimentos, consciente de que não estava grávida, caracteriza-se que ela agiu dolosamente e 

por sua conta.318 

Extingue-se a possibilidade de solicitar a missio in possessionem e a função da 

bonorum possessio ventris nomine quando já ocorreu o parto ou um aborto (natural ou 

provocado) ou quando a mulher não está grávida.319 

 

Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,27: Tamdiu autem venter in possessionem esse debet, 

quamdiu aut pariat aut abortum faciat aut certum sit eam non esse praegnatem. 

“Mas o ventre deve estar em posse até que ela ou dê à luz ou sofra aborto ou seja 

certo que ela não esteja grávida”. 

 

 

                                                           
318 Ulp. 41 ad ed. D.37,9,1,28: Et si sciens prudensque se praegnatem non esse consumpserit, de suo eam id 
consumpsisse Labeo ait. “E Labeão diz que ela consumiu por sua conta o que ele tiver consumido, se estava 
ciente e consciente de que não estava grávida”. Veja-se, M.P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la 
donna cit. (nota 1 supra), p.190. 
319 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna (nota 1 supra), pp.189-190; G. FONTANA, Qui in 
utero sunt cit. (nota 4 supra), p.81. 
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3.3. PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE INSPECTIO VENTRIS, 

CUSTODIA PARTUS, CUSTODIA VENTRIS E CURA VENTRIS 

 

Neste subitem, serão tratadas essencialmente as principais funções do custos partus 

(guardião) e as principais diferenças em relação às expressões inspectio ventris, custodia 

partus, custodia ventris e cura ventris. 

As expressões custodia ventris e custodia partus não se encontram nas fontes 

romanas. Não se confunde a custodia partus com a curatela do ventre, pois a custódia trata 

das medidas para evitar a supressão, substituição ou suposição do parto. Este assunto não é 

pacífico entre os romanistas e é nítida a confusão realizada pelos autores entre custodia e 

cura ventris.320 

No livro vigésimo quinto do Digesto, título quatro (de inspiciendo ventre 

custodiendoque partu), não é mencionada a expressão ou feita qualquer alusão ao curator 

                                                           
320 Não era tarefa do curator ventris evitar a supressão, substituição ou suposição do parto. Vejam-se, M. P. 
BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna (nota 1 supra), pp.161;270;271, nota 30;279, nota 12; 
Idem, Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), pp.78;84;97. De acordo com B. ALBANESE, Persona (Diritto 
Romano) cit. (nota 106 supra), p.171, a custódia do nascituro era realizada para evitar a simulação, a 
substituição do parto e o aborto voluntário cometido dolosamente. Também neste sentido, M. BRUTTI, Il 
diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.109, afirma que a função do curator ventris é a de 
conservar os bens e administrá-los, ao fazer o inventário dos créditos e débitos da herança. Difere da curatela 
ao ventre a custodia partus, quando um custode (guardião) é nomeado, com fundamento no Edito, para 
garantir a assistência alimentar e jurídica da mulher e do nascituro. Serão nomeadas pelo pretor as obstetras 
que avaliarão se a mulher está realmente grávida ou não, com o escopo de iniciar a sua proteção. Em relação 
à diferença entre a cura e a custodia ventris, E. CANTARELLA, Matrimonio e sessualità nella Roma 
republicana: una storia romana di amore coniugale, in Diritto e sessualità in Grecia e a Roma, Milano, 
CUEM, 2003, p.126, equivoca-se ao atribuir ao curator ventris a função de evitar que a mulher grávida, 
divorciada ou viúva abortasse o nascituro (supressão, substituição ou suposição de parto): (...) se divorziava 
dalla moglie mentre questa era incinta, il marito aveva il diritto de chiedere la nomina di un ‘curator’ (o 
custos) ventris, incaricato di controllare che la donna non avrebbe provocato un aborto. Ma ciò che 
maggiormente colpisce è che la ‘custodia ventris’ non era solo nell’interesse del marito. Era nell’interesse di 
questi, nell’interesse della città, come chiaramente dimonstrato dalle norme imposte alla vedova incinta 
dall’Editto del ‘praetor urbanus’. A mesma autora, em outra obra, afirma de que o curator ventris não tinha 
como escopo proteger a vida do nascituro, visto que o concebido não tinha existência autônoma em relação à 
mãe. E. CANTARELLA, Diritto romano cit. (nota 297 supra), p.107: (...) in caso di divorzio, il marito temeva 
che la moglie incita abortisse: in questo caso, infatti, egli poteva chiedere che fosse nominato un ‘curator 
ventris’, vale a dire una persona incaricata di impedire alla donna di liberarsi del figlio. È interessante 
osservare, a questo proposito, che lo scopo di questa pratica non era quello di tutelare la vita del nascituto 
(che per i romani, (...) non aveva esistenza autonoma della madre), ma di impedire alla moglie di privare 
l’ex marito della futura prole. De acordo com F. LANFRANCHI, Nascituri cit. (nota 121 supra), p.14, o curator 
ventris e a mulher teriam que providenciar, neste caso, que o parto não fosse suposto e impedir que o nascido 
fosse substituído. Também parece indicar como função do curator ventris a função de inspecionar o ventre 
para evitar a suposição do parto, G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 supra), p.534: Analogamente il 
pretore provvede quando, essendo il nascituro chiamato alla successione ereditaria di un estraneo, la madre 
non abbia beni di cui alimentarsi. In tal caso la madre può chiedere la nomina di un ‘curator’ (D.26,5,20pr. 
Mod. 7 diff.) il quale ha anche il compito di sorvegliare che non avvengano supposizioni di parto nonché di 
somministrare alla donna gli alimenti a carico del patrimonio nel quale il nascituro subentrerebbe.   
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ventris.321 Neste título, são analisados pelos jurisconsultos os três institutos jurídicos, 

distintos da curatela, que tratam da suposição do parto: a inspectio ventris, a custodia 

partus e a custodia ventris.322 

Há um interesse público em relação à custódia do ventre, para que o parto não seja 

substituído, para manter a integridade e a legitimidade da prole nas famílias romanas.323 

Além dessas proteções, existia aquela de caráter sucessório, para a tutela dos 

direitos dos co-herdeiros em relação ao nascituro que, se legítimo, entraria como suus 

heres na família.324 

Os editos dos pretores continham um conjunto de medidas com o escopo de evitar a 

suposição do parto no caso de gravidez, as fraudes quanto à existência ou não de um 

nascituro sucessor, após a morte do marido (póstumo) ou a separação da mulher que 

estivesse grávida. 

 O pretor cria novas medidas para solucionar conflitos e lides que surgem na 

evolução da vida familiar e na aplicação da aequitas ao cotidiano, corrige algumas normas 

do ius civile que não eram mais adequadas. Para garantia da legitimidade da prole e a 

proteção tanto da mulher, quanto da filiação legítima e do nascituro, o pretor nomeia um 

                                                           
321 LENEL indica, na sua reconstituição do Edito Perpétuo, que o edito de inspiciendo custodiendoque partu 
foi inserido no livro 25 da obra de Juliano e apresentando como seu conteúdo o fragmento 10, título 1, do 
livro 24 de Ulpiano ad Edictum (Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,10). LENEL, EP. §118, pp.312-313.    
322 Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna (nota 1 supra), pp.271;279; C. 
TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.263. Em relação ao termo partus, H.M.F. 
MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.67, nota 42, afirma que “ no Direito 
Romano, designa tanto o ato de parir como o próprio  recém-nascido”. O termo partus pode significar, neste 
fragmento, tanto o nascituro quanto o nascido. De acordo com H.M.F. MADEIRA, op.cit., p.15, partus poderia 
indicar tanto o ser concebido no ventre materno quanto o recém-nascido e também o próprio ato de parir 
(partus pro editione).  No mesmo sentido, G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.56;59-60;65. 
Salienta o autor que o termo partus é utilizado seis vezes em matéria criminal (Ulp. 27 ad Sab. D.1,5,18; 
Marcell. 28 dig. D.11,8,2; Macer. 2 publi. Iudic. D.48,2,11,1; Paul. 5 sent. D.48,10,19,1; Pap. 1 de adult. 
D.48,5,6,1), o único termo utilizado nas fontes para indicar o aborto (Ulp. 33 ad ed. D.48,8,8; Tryph. 10 disp. 
D.48,19,39). É utilizado sete vezes em matéria de status (Paul. l. sing. de port. D.1,5,7; Ulp. 24 ad ed. 
D.25,4,1,1; Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,2; Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,12; Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,15; Scaev. 20 dig. 
D.25,4,4; Diocl. et Maxim. C.8,46,9 (294). E, por fim, em matéria de direitos sucessórios (Ulp. 41 ad ed. 
D.37,9,1,15; Ulp. 46 ad ed. D.38,8,1,9 e Valent., Theod. et Arcad. C.6,17,2 (393). Nas Institutas de 
Justiniano, o termo sempre indica o nascido (Inst. 2,1,15; 2,20,17; 2,22,2). R.D. RABINOVICH-BERKMAN, 
Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.33, salienta que partus pode ser traduzido como “parto”, “cria”, 
“fruto imediato do parto”; “gravidez”. Indicaria uma “criança”, um “filho”, denominado com os termos liber 
e infans nas fontes. Veja-se Suet. Aug. 63: infans, qui conceptus erat, immaturus est editus. 
323 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp. 242-243. 
324 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.264. Dentre outras finalidades, a 
denuntiatio servia para indicar que a mulher estava grávida para que os membros da família tivessem 
conhecimento das alterações que este parto ocasionaria nos direitos sucessórios. Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,12: 
Denuntiare igitur mulierem oportet his scilicet, quorum interest partum non edi, vel totam habituris 
hereditatem vel partem eius sive ab intestato sive ex testamento. “Pois a mulher deve anunciar-lhes, a saber, 
àqueles que têm interesse de que o parto não venha à luz: os que terão toda a herança ou parte dela, seja em 
sucessão sem testamento (ab intestato) seja em sucessão por testamento”. 
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guardião para verificar se a mulher divorciada está grávida.325 

A custodia partus era a proteção ao nascituro exercida pelos “guardiões” (custodes) 

para evitar a simulação de parto, o partus suppositus (aquele em que o recém-nascido é 

substituído fraudulentamente); verificar as falsas atribuições de paternidade; evitar os 

abortos dolosos (voluntários). 

Dentre as hipóteses de aplicação, a custodia partus estava prevista no edito nas 

seguintes situações:  

a) quando a mulher grávida, viúva ou divorciada, negasse a sua gravidez, e o 

marido afirmasse que ela estava grávida dele; 

b) quando a viúva, em dificuldades financeiras, estivesse grávida no momento da 

morte do marido; 

c) para coibir a simulação de parto; 

d) para impedir a substituição do filho natimorto por outro recém-nascido.326 

Por ser uma questão que envolve não apenas o âmbito particular, mas toda a 

coletividade (res publica) é de interesse público que não se realizem substituições do parto, 

para a proteção da mulher, das famílias e do nascituro. 

 

Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,13: Sed et si servus heres institutus fuerit, si nemo natus sit, 

Aristo scribit, huic quoque servo quamvis non omnia, quaedam tamen circa partum 

custodiendum arbitrio praetoris esse concedenda. Quam sententiam puto veram: 

publice enim interest partus non subici, ut ordinum dignitas familiarumque salva 

sit: ideoque etiam servus iste, cum sit in spe constitutus successionis, qualisqualis 

sit, debet audiri rem et publicam et suam gerens.  

“Mas também se o servo for instituído herdeiro, acaso não nasça ninguém, escreve 

Aristão que, porém, também a este servo, pelo arbítrio do pretor, devam ser 

concedidas algumas coisas (embora nem tudo) relativas à custódia do parto. Tal 

opinião reputo verdadeira: pois interessa publicamente (ao povo) que o parto não 

seja falsificado para que seja salva a dignidade das ordens e das famílias: e por isso 

                                                           
325 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.142;311. 
326 Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.133;151; Idem, 
Concetti ulpianei cit. (nota 2 supra), p.78, nota 13. Ressalta S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. 
(nota 2 supra), p.226, “(...) a substituição de uma criança por outra pode ter por fim recolher em nome do 
morto o herdeiro necessário, testamentário ou simples donatário, herança, legado ou doação. Consiste na 
substituição do feto morto pelo recém-nascido vivo. A supressão do parto pelo aborto provocado ou pelo 
enjeitamento ou ocultação do filho tem por finalidade impedir que a criança receba a legítima quando o pai 
morto insittui a mulher herdeira universal ou em quaisquer situações semelhantes, ou que receba herança 
testamentária ou legado”. 
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também este servo, uma vez constituído na expectativa da sucessão, quem quer que 

seja ele, deve ser ouvido como aquele que traz consigo um assunto seu e da res 

publica. 

 

Neste caso, há duas utilitates que fundamentam o direito do escravo: uma do ius 

privatum, na qual o escravo tem a expectativa da sucessão do de cuius; outra, de natureza 

pública, a custódia do parto, que inclui toda a sociedade e que interessa na preservação da 

dignitas das ordens e das famílias.327 

Após o divórcio, a mulher tinha o prazo de trinta dias para informar ao ex-marido 

ou ao pai deste a sua gravidez, a fim de que estes solicitassem ao pretor o envio de 

custodes para examinar o seu ventre. Se o ex-marido ou seu pai não realizassem a 

solicitação destes custodes ao pretor, após o nascimento da criança, eles obrigatoriamente 

deveriam reconhecer a paternidade do recém-nascido. 

 

PS 2,24,5: Si mulier divortio facto gravidam se sciat, intra tricensimum diem viro 

denuntiare debet vel patri eius, ut ad ventrem inspiciendum observandumque 

custodes mittant: quo omisso partum mulieris omnimodo coguntur agnoscere. IP: Si 

quaecumque mulier matrimonio per divortium dissoluto praegnantem se esse 

senserit et hoc in notitiam mariti vel patris eius detulerit, ut ad inspiciendum vel 

observandum ventrem suum custodes mittant, quos dum miserint, partum mulieris, 

is est nativitatem sui heredis, compelluntur agnoscere. 

 “Se uma mulher, realizado o divórcio, sabe que está grávida, deve declarar ao 

marido ou ao pai deste dentro de trinta dias para que enviem custodes [guardiães, 

defensores] para examinar e observar o ventre: isto omitido, são obrigados 

completamente a reconhecer o nascido da mulher. IP: Se qualquer mulher, 

dissolvido o matrimônio por divórcio, perceber que está grávida e trouxer isto ao 

conhecimento do marido ou do pai deste para que enviem os custodes para 

examinar ou observar o ventre, enquanto os enviam, são obrigados a reconhecer o 

nascido da mulher, isto é, o nascimento de seu herdeiro”.  

 

Deduz-se destes fragmentos um princípio, o da “solidariedade familiar”, que se 

                                                           
327 H.M.F. MADEIRA, Nascituro e utilidade pública no Direito Romano cit. (nota 74 supra), p.78 afirma na 
exegese do fragmento D.25,4,1,13, que “o nascituro carrega para Ulpiano a dignitas familiar. Seu nascimento 
é de público interesse porque protegê-lo é também proteger a família na qual ele já possui os iura 
consanguinitatis”. 
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inseriu na política demográfica para o aumento da natalidade, ocorrida desde o final da 

República e que teve seu auge com a promulgação, no início do Principado de Augusto, 

das Leis Matrimoniais.328 

Disposições do edito de inspiciendo ventre custodiendoque partu estão num rescrito 

de Marco Aurélio e Lúcio Vero, que indica a hipótese na qual, após o divórcio do marido, 

a esposa estivesse grávida dele, mas negasse e ocultasse esta gravidez, para afastá-lo do 

filho que iria nascer. O pretor deve interrogá-la e se a mulher negar a se apresentar diante 

do magistrado, ela pode ser punida com multas e os seus bens podem ser penhorados e 

vendidos.329  

O pretor cria novas medidas para solucionar conflitos e lides que surgem na 

evolução da vida familiar e na aplicação da aequitas ao cotidiano, corrige algumas normas 

do ius civile que não eram mais adequadas. Para garantia da legitimidade da prole e a 

proteção tanto da mulher, quanto do seu ex-marido e do nascituro, o pretor nomeia um 

guardião para verificar se a mulher divorciada está grávida.330 

Por ser uma matéria de relevante interesse público, no Principado, além dos 

pretores, o assunto foi tratado também pelos próprios imperadores e pelo senado, por meio 

de senatusconsulta e constituições imperiais. 

O senatusconsultum Plancianum, de data incerta331, dentro de uma política 

                                                           
328 Sobre as leis matrimoniais de Augusto, veja-se H. STEINWASCHER NETO, A procriação e o interesse da 
‘res publica’: Uma análise das Leis Matrimoniais de Augusto, Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito da USP, São Paulo, 2012, pp.1-292.  
329 É muito provável segundo C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), 
pp.329-330, que estes rescritos não indicam uma supressão total da atividade dos pretores, apesar de não 
publicarem mais os editos anuais após a compilação do Edito Perpétuo por Sálvio Juliano. Ulp. 24 ad Ed. 
D.25,4,1,2: Secundum quod rescriptum evocari mulier ad praetorem poterit et apud eum interrogari, an se 
putet praegnatem, cogendaque erit respondere. “Segundo aquele rescrito a mulher poderia ser chamada pelo 
pretor e diante dele ser interrogada, se acaso acredita estar grávida e deverá ser forçada a responder”; Ulp. 24 
ad Ed. D.25,4,1,3: Quid ergo, si non responderit aut non veniat ad praetorem? Numquid senatus consulti 
poenam adhibemus, scilicet ut liceat marito non agnoscere? Sed finge non esse eo contentum maritum, qui se 
patrem potius optet quam carere filio velit. Cogenda igitur erit remediis praetoris et in ius venire, si venit, 
respondere: pignoraque eius capienda et distrahenda, si contemnat, vel multis coercenda. “O que se daria, se 
não respondesse ou não viesse até o pretor? Acaso aplicamos a pena do senatusconsulto, a saber, que se 
permita ao marido não reconhecê-lo? Mas imagina que o marido não esteja contente com isso, que ele deseje 
mais ser pai do que carecer de filho. Então ela deverá ser forçada, pelos remédios do pretor, também a vir a 
juízo e, caso venha, responder: bens em garantia devem ser dela tomados e vendidos (caso ela desdenhe), ou 
deve ser punida com multas”; Ulp. 24 ad Ed. D.25,4,1,7: Quid ergo, si inspici se non patiatur vel domum non 
veniat? Aeque praetoris auctoritas interveniet. “O que se dá, se ela não se deixa submeter à análise ou se ela 
não vier à casa? Por equidade a autoridade do pretor intervirá”. 
330 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.142;311. 
331 De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.235, é provável que o 
Senatusconsultum Plancianum seja da época de Vespasiano (69 – 79 d.C.), proposta por M. Plancius Varus 
em 69 d.C. A hipótese do senatusconsulto ter sido promulgado na época de Adriano é falsa e não há qualquer 
indício nas fontes jurídicas e literárias romanas. Vejam-se Plin. Epist. 10,72-73. J.M. ALBURQUERQUE, La 
prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), pp.152-153;265, nota 384 e 266, afirma 
que nesta obra do retórico e advogado Plínio é possível conjecturar que o Senatusconsulto Planciano seja 
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demográfica, de incentivo à procriação332 e de auxílio recíproco entre familiares, 

estabeleceu a obrigação jurídica do pater (ou do presumido pater), de agnoscere partum, 

ou seja, realizar o reconhecimento da prole. Deste senatusconsulto se deduz a introdução 

de uma ação extra ordinem para o reconhecimento do filho que ainda não tinha nascido no 

momento da dissolução do matrimônio, além da garantia de seus alimentos.333 

No prazo de trinta dias, contados a partir da data do divórcio, a mulher (ou seu 

paterfamilias) deveria efetuar a denuntiatio da gravidez perante o pretor. Evitava-se que a 

dissolução do matrimônio dos pais prejudicasse tanto os filhos concebidos quanto os filhos 

já nascidos.334 

                                                                                                                                                                                
anterior a 98 d.C., provavelmente da época de Trajano. Sobre a possibilidade do senatusconsulto ser da época 
de Domiciano ou Vespasiano, veja-se P.L. CARUTTI, Questioni di paternità nell diritto d’età imperiale, in 
SDHI 78 (2012), pp.46-48, notas 12 a 14. 
332 Na opinião de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.269 ao estudar os 
senatusconsulta de liberis agnoscendis e o senatus consultum Plancianum, conclui que né sembra il caso di 
cogliere nella disciplina dei ‘senatus consulta’ esaminati la testimonianza di un indirizzo normativo 
riconducibile soltanto a pure finalità demografiche oppure all’attuazione della disciplina introdotta 
dall’augustea ‘lex de adulteriis coercendis’. Caso o marido não reconhecesse a paternidade ou a mulher 
forjasse um falso parto (falsum partum subicere), sobre esta geralmente recairia a forte suspeita de adultério e 
o marido obrigatoriamente deveria, após realizar a acusação, dissolver o matrimônio. O marido e 
subsidiariamente o pai da mulher tinham a prioridade de mover, dentro de sessenta dias após o divórcio, uma 
ação contra a mulher (accusatio iure mariti vel patris). Se após os sessenta dias, o pai ou o marido não 
acusassem a mulher de adultério, qualquer cidadão romano poderia mover uma ação pública para acusá-la, 
no prazo de quatro meses. A prioridade da acusação era do marido, porém a lei mantinha a possibilidade 
tanto do marido, quanto do pai, moverem a ação, mesmo após o prazo de sessenta dias de sua exclusividade 
na acusação (quivis de populo). Em relação à mulher, ela não poderia mais ser acusada de adultério após seis 
meses utiles do divórcio. O reconhecimento posterior do filho pelo marido não constituiria um impedimento 
para mover ou paralisar a accusatio adulterii. 
333 J.M. ALBURQUERQUE, La prestación de alimentos en derecho romano cit. (nota 303 supra), p.150. 
334 M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.137; C. TERRENI, Me puero 
venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.244-246;311; G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), 
p.67. Se a mulher não apresentasse a denuntiatio até trinta dias após o divórcio, ocorria a decadência ipso 
iure de seu direito de denunciar. Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,1: Permittit igitur mulieri parentive in cuius 
potestate est vel ei cui mandatum ab eis est, si se putet praegnatem, denuntiare intra dies triginta post 
divortium connumerandos ipsi marito vel parenti in cuius postestate est, aut domum denuntiare, si nullius 
eorum copiam habeat. “O senatusconsulto permite, pois, à mulher ou ao pai em cujo poder está, ou àquele 
que possui mandato deles que, se se acredita estar ela grávida, em trinta dias que devem ser contados a partir 
do divórcio denunciar ao próprio marido ou ao pai em cujo poder está; ou denunciar a morada, caso não 
tenha poder nenhum deles”. Com a denuntiatio se inicia o procedimento previsto pelo Senatusconsultum 
Plancianum que estabelece a prestação alimentar do pai. Cabe ao marido (ou a outro em seu nome) enviar os 
guardiões quando a mulher negue a condição de uxor ou a sua gravidez. Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,11: 
Quemadmodum per contrarium si maritus uxore denuntiante custodes miserit, nullum praeiudicium sibi 
facit. Licebit igitur ei partum editum ex se negare nec nocebit, quod ventrem custodierit: et ita Marcellus 
libro septimo digestorum scripsit: ait enim, sive quis neget uxorem sive ex se praegnatem, sine praeiudicio 
recte mittet custodes, maxime si missurus id ipsum protestetur. “Desse modo, ao contrário, se o marido 
(sendo a mulher denunciante) enviar guardiões, não faz nenhum prejuízo a si mesmo. É-lhe lícito, pois, negar 
que o parto ocorrido seja seu e que não o prejudica o fato de ele ter protegido o ventre. E assim Marcelo no 
livro sétimo dos digestos escreveu: afirma, pois que, se alguém – tanto o que negue ser ela a esposa, como o 
que negue estar a esposa grávida dele – que sem prejuízo envie, por direito, os guardiões; principalmente se, 
estando para enviá-los, proteste isto o mesmo”. Ao ex-conjuge havia duas alternativas cumuláveis: enviar à 
mulher os custodes ou, caso o ex-marido tivesse a plena convicção que sua esposa não tinha concebido dele, 
denuntiare a ex-esposa. Em caso de inércia do marido, estava obrigado a reconhecer o parto. Ulp. 34 ad ed. 
D.25,3,1,4: Poena autem mariti ea est, ut, nisi aut custodes praemiserit aut contra denuntiaverit non esse ex 
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Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1pr.: Senatus Consultum, quod factum est de liberis 

agnoscendis, duas species complectitur, unam eorum qui agnoscunt, aliam earum 

quae falsum partum subiciunt.  

“O Senatusconsulto < Plancianum > que foi feito para que os filhos sejam 

reconhecidos, abrange as duas espécies: uma daqueles que reconhecem, outra 

daquelas que forjam um falso parto”. 

 

As duas espécies indicam as principais finalidades deste Senatusconsulto: auxiliar o 

reconhecimento da filiação legítima, proteger o venter e punir a suposição de parto.335 

O termo falsum neste texto indica que há um dever da mulher na comunicação ao 

ex-marido sobre uma gravidez inexistente ou uma gravidez que foi fruto de uma relação 

extraconjugal ou mesmo uma relação posterior ao divórcio com outro homem. Se for 

                                                                                                                                                                                
se praegnatem, cogatur maritus partum agnoscere: et, si non agnoverit, extra ordinem coercetur. Debebit 
igitur respondere non esse ex se praegnatem aut nomine eius responderi: quod si factum fuerit, non alias 
necesse habebit agnoscere, nisi vere filius fuerit. “O castigo do marido é de que, se não tivesse enviado 
guardiões ou não tivesse denunciado contrariamente de que ela não estava grávida de si, seja ele obrigado por 
uma ação extraordinária. Deverá, portanto, responder [ou ser respondido em nome dele] que ela não estava 
grávida de si. Pois se assim for feito não terá necessidade de reconhecer o filho em outras circunstâncias a 
não ser quando verdadeiramente o filho for dele”. Um rescrito de Antonino Pio determinava que em caso de 
omissão da mãe em relação às formalidades estabelecidas no Senatusconsultum Plancianum ou sua demora 
em pedir a ação para o reconhecimento do filho nascido, este não seria prejudicado em relação a alimentos. 
Veja-se Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,15: Ex his apparet, sive uxor omiserit, quae eam ex senatus consulto 
observare oportuit, nihil praeiudicare filio, si filius est, non tantum in iure sui, verum ne in alimentis quidem 
secundum Divi Pii rescriptum: sive maritus neglexerit facere, quae ex senatus consulto debet, natum cogitur 
omnimodo alere, ceterum recusare poterit filium. “Destas coisas decorre claramente que: se a mulher omitir 
o que ela devia ter observado de acordo com o senatusconsulto, nada prejudica o filho, não somente no 
direito de ser “seu”, mas nem nos alimentos, segundo um rescrito do Imperador Pio; ou, se o marido 
negligenciar fazer o que deve de acordo com o senatusconsulto, é obrigado em todo caso a alimentar o 
nascido, mas poderá recusar o filho”. 
 
A nomeação de custodes constituía uma precaução. Com a omissão do homem em relação à denúncia, 
utilizava-se uma presunção de paternidade para a proteção do nascituro, o que não impedia que o pai 
provasse posteriormente não ter a paternidade da referida criança. Este fato permitia que ele excluísse o 
nascido do número dos sui heredes, constituindo um grande prejuízo ao próprio filho. Ulp. 34 ad ed. 
D.25,3,1,12: Iulianus libro nono decimo digestorum scripsit: quod senatus consulto comprehensum est, si 
mulier viro denuntiaverit se ex eo concepisse et is cui denuntiatum erit custodes ad ventrem custodiendum 
inspiciendumque non miserit neque contestato dixerit eam ex se praegnatem non esse, ut ei id quod editum sit 
agnoscere sit necesse, non eo pertinet, ut, si quis agnoscere se filium diceret, suum heredem haberet, 
quamvis ex alio conceptus sit: quandoque enim, inquit, coepit causa agi, grande praeiudicium adfert pro filio 
confessio patris. “Juliano no livro décimo nono dos digestos escreveu: o que foi compreendido no 
senatusconsulto é que se a mulher tiver denunciado que concebeu dele, e este, a quem se denunciou, não 
enviar guardiões para que se custodie e se inspecione o ventre, nem disser em presença de testemunhas que 
ela não está grávida de si, de tal modo lhe é necessário reconhecer o que veio à lume, que não interessa que 
se alguém diz reconhecer como seu filho (tendo-o como herdeiro seu) embora seja concebido de outro. Pois 
no momento em que a causa se inicia, diz Juliano, a confissão do pai traz grande prejuízo em favor do filho”.  
335 A. TORRENT, Suppositio partus – Crimen falsi, in AHDE 52 (1982), pp.226-227, afirma que o 
senatusconsulto continha dois capítulos, um sobre o reconhecimento dos filhos e outro sobre a suposição do 
parto.  
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atribuído, dolosamente, o reconhecimento da paternidade àquele que não é o pai 

verdadeiro, constitui-se o crimen falsii.336 

A suposição de parto (suppositio partus), considerada como um crimen falsii 

(falsidade) era punida pela Lex Cornelia de falsis (Lei Cornélia das coisas falsas). 

Ulpiano analisa um rescrito promulgado pelos Imperadores Marco Aurélio e Lúcio 

Vero, que trata do caso de um homem (Rutílio Severo) que, após o divórcio, declarava que 

a ex-esposa (Domícia) estava grávida. Esta negava a gravidez. O marido solicita ao pretor 

urbano (Valério Prisciano) que um guardião faça a custódia do parto e que três obstetras 

realizem a inspeção do ventre, ou seja, por meio de um exame, verifiquem se a mulher está 

grávida ou não (Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1pr.).  

O pretor recorre aos jurisconsultos da Chancelaria Imperial da época dos Divi 

Fratres (entre 161 e 169 d.C.) Marco Aurélio e Lúcio Vero, que lhe promulgaram um 

rescrito, com o parecer sobre a questão.337 

 

Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1pr.: Temporibus Divorum Fratrum cum hoc incidisset, ut 

maritus quidem praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio 

Prisciano praetori urbano rescripserunt in haec verba: “novam rem desiderare 

Rutilius Severus videtur, ut uxori, quae ab eo diverterat et se non esse praegnatem 

profiteatur, custodem apponat, et ideo nemo mirabitur, si nos quoque novum 

consilium et remedium suggeramus. Igitur si perstat in eadem postulatione, 

commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in qua Domitia veniat, et 

ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam 

inspiciant. Et si quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc 

persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat atque si ipsa hoc 

desiderasset: quod se enixa non fuerit, sciat maritus ad invidiam existimationemque 

suam pertinere, ut non immerito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris 

                                                           
336 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.238; A. TORRENT, Suppositio partus 
cit. (nota 335 supra), pp.223-224. 
337 O caso se trata de uma res nova, sem precedentes. Após ser consultado o pretor urbano, o caso é resolvido 
pelo rescrito dos Divi Fratres. Na opinião de A. METRO, La datazione dell’editto cit. (nota 178 supra), p.953, 
o edito de inspiciendo ventre tratava-se de normas severas, que o pretor tomou para evitar fraudes que 
lesassem direitos sucessórios, a paternidade, a legitimidade da filiação, a vida do nascituro e a suposição do 
parto.  O guardião nomeado pelo pretor fazia a custódia do parto e não o próprio pretor, como parece indicar 
E. CANTARELLA, Matrimonio e sessualità cit. (nota 320 supra), p.126: Come leggiamo in D.25,4,1 (Ulpianus, 
24 ad Edictum), era a questo magistrato che spettava il controllo del ‘venter’ della divorziata: era a lui che 
toccava interrogare la donna sulla sua gravidanza; se la donna rifiutava di rispondere, era a lui che spettava 
il potere di forzarla all’obedienza, pignorando i suoi beni o imponendole una multa (D.25,4,1,3); se la donna 
negava di essere incinta, era sempre a lui che toccava nominar ele ostetriche incaricate di accertare il suo 
stato (D.25,4,1,4-5). 
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iniuriam. Si autem vel omnes vel plures non esse gravidam renuntiaverint, nulla 

causa custodiendi erit”.  

“Nos tempos dos imperadores irmãos (Marco Aurélio e Lúcio Vero), se ocorresse 

de o marido dizer que a mulher estivesse grávida e a esposa negasse, os 

imperadores, consultados, deram um rescrito ao pretor urbano Valério Prisciano 

com estas palavras: ‘Parece que Rutílio Severo deseja uma nova coisa: que se 

coloque um guardião para a esposa que se divorciara dele e que afirma não estar 

grávida. E por isso, ninguém se maravilhe se também nós sugiramos um conselho e 

um remédio. Assim, pois, se ele persiste na mesma postulação, é muito apropriado 

escolher a casa de uma honestíssima mulher na qual Domícia venha e, ali, três 

obstetras338 aprovadas na arte e na confiança, que de ti (pretor) forem aceitas, 

analisem-na. E se na verdade ou todas ou duas anunciarem que ela se apresenta 

grávida, então há de se persuadir a mulher a que de modo igual admita um guardião 

como se ela própria desejasse isto. Porque se ela não se esforçar para que saia o 

parto saiba o marido que é pertinente a sua revolta e sua opinião, para que não sem 

razão possa parecer ter desejado esta medida para fazer alguma injúria a mulher.339 

                                                           
338 Neste caso, para evitar a supressão ou a substituição do parto e coibir o comportamento doloso de um ou 
de outro cônjuge, o pretor nomeia algumas auxiliares: três obstetras, especialistas, confiáveis (aprovadas na 
arte e na confiança – probatae et artis et fidei), que devem analisar a mulher e anunciar se ela está grávida ou 
não. Ulp. 24 ad Ed. D.25,4,1,4-5: 4. Quid ergo, si interrogata dixerit se praegnatem? Ordo senatus consultis 
expositus sequetur. Quod si negaverit, tunc secundum hoc rescriptum praetor debebit obstetrices adhibere. 5. 
Et notandum, quod non permittitur marito vel mulieri obstetricem adhibere, sed omnes a pretore adhibendae 
sunt. “4. E o que seria, pois, se uma vez interrogada dissesse estar grávida? Que se siga a ordem exposta nos 
senatusconsultos. Se ela se negar a isto então, segundo este rescrito, o pretor deverá se socorrer das obstetras. 
5. E deve-se notar que não é permitido ao marido ou a mulher servir-se de obstetras, mas todas devem ser 
convidadas pelo pretor”. A obstetra é comparada ao médico (Ulp. 8 de omn. Trib. D.50,13,1,2: Sed et 
obstetricem audiant, quae utique medicinam exhibere videtur). O Pretor estabelecerá o local onde a mulher 
dará à luz (casa de uma mulher honesta): Ulp. 24 ad Ed. D.25,4,1,6: Item praetor domum honestae matronae 
eligere debet, in qua mulier veniat, ut possit inspici. “Igualmente o pretor deve escolher a casa de uma 
senhora honesta na qual a mulher venha e possa ser observada”. Vejam-se, PS 2,24,8: Venter inspicitur per 
quinque obstetrices, et quod maxima pars earum denuntiaverit, pro vero habetur. Interpretatio: Quotiens de 
mulieris praegnatione dubitatur, quinque obstetrices, id est medicae, ventrem iubentur inspicere; et quod 
plures ex ipsis se agnovisse dixerint, hoc certissimum iudicatur. “O ventre é examinado por cinco obstetras e 
o que a maioria delas tenha declarado, considera-se verdadeiro. IP: Quantas vezes se duvida sobre a gravidez 
de uma mulher, ordena-se que cinco obstetras, isto é, médicas, inspecionem o ventre; e o que a maioria delas 
disser ter reconhecido, se tem por verdadeiro”. Aplicava-se a pena de morte (summo suplicio) à obstetra, caso 
ela auxiliasse a suposição do parto. PS 2,24,9: Obstetricem, quae partum alienum attulit, ut supponi possit, 
summo suplicio adfici placuit. “Se estabeleceu por bem que a obstetra que se leva a um recém-nascido alheio 
para poder substituí-lo, seja castigada com a pena de morte”. 
339 Apenas em caso de dolo do ex-marido, ou seja, com a sua atitude maliciosa de acusar a ex-esposa por 
ocultação ou dissimulação da gravidez, poderia ser caracterizada a injúria. A ex-esposa, neste caso, poderia 
acionar o ex-cônjuge por meio de uma actio iniuriarum. Veja-se, Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,8: Si omnes vel 
plures renuntiaverint praegnatem non esse, an mulier possit iniuriarum experiri ex hac causa? Et magis puto 
agere eam iniuriarum posse, sic tamen, si iniuriae faciendae causa id maritus desideravit: ceterum si non 
iniuriae faciendae animo, sed quia iuste credidit vel nimio voto liberorum suscipiendorum ductus est vel ipsa 
eum illexerat ut crederet, quod constante matrimonio hoc fingebat, aequissimum erit ignosci marito. “Se 
todas ou a maioria [as obstetras] anunciarem que ela não está grávida, acaso pode a mulher por este motivo 
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Se, porém, ou todas ou a maioria anunciarem que ela não está grávida, não haverá 

nenhuma causa para que se deva custodiar”.340 

 

O ponto principal da questão da suppositio partus é o conflito de interesses, entre o 

marido e a esposa, a falsidade de um nascimento que gerasse consequências jurídicas tanto 

em relação ao direitos sucessórios (sucessão testamentária ou bonorum possessio) quanto 

na certeza da paternidade e da filiação.341 

Neste fragmento de Ulpiano, observa-se a proteção ao nascituro, ao marido e ao 

interesse público. O rescrito dos imperadores considera o nascituro, do ponto de vista 

jurídico, em sua individualidade e autonomia, protegendo a sua gestação até o momento do 

parto e reconhendo o seu status de filho. 

 

Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,1: Ex hoc rescripto evidentissimae apparet senatus 

consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se 

praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, 

mulieris portio est vel viscerum. Post editum plane partum a muliere iam potest 

maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere 

permitti. Extra ordinem igitur princeps in causa necessaria subvenit.  

                                                                                                                                                                                
demandar pela ação de injúrias? E eu por mais reputo que ela pode agir pela ação de injúrias – todavia assim, 
caso o marido tivesse desejado tudo isto para injuriá-la. De resto, se não estivesse com ânimo de injuriá-la, 
mas porque acreditou honestamente, ou foi conduzido por seu desejo excessivo de ter filhos, ou ela própria 
induziu-o a crer pelo fato de que na constância do casamento fingia-lhe isto, será então justíssimo perdoar o 
marido”. O escopo principal do matrimônio romano, a procriação (liberorum quaeredorum causa) e o desejo 
excessivo de ter filhos (voto liberorum suscipiendorum), era uma das causas que eximiam o paterfamilias do 
crime de injúria. Isto indica o interesse da Res Publica e a preocupação do paterfamilias com a procriação 
para atender as determinações, principalmente no início do Principado, da Legislação Matrimonial de 
Augusto que exigia famílias numerosas. Veja-se M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 
supra), p.110. 
340 Neste sentido, conclui C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.266-270, ao 
mencionar que o fragmento de Ulpiano D.25,4,1pr. que este rescrito constitui o ponto mais importante, dentre 
as inúmeras obras jurisprudenciais, em relação à figura do nascituro como indivíduo conceitualmente 
autônomo em relação à mãe. Além disso, a autora salienta que o rescrito apresenta uma adaptação de 
institutos destinados a orientar o pretor para a proteção do ex-marido em relação à spes prolis. O 
senatusconsultum Plancianum apresentava uma lacuna ao permitir que o homem não reconhecesse o filho, 
no caso da falta de denuntiatio da ex-esposa ou da negação desta de receber os guardiões. No rescrito, após o 
divórcio, era permitido ao pai reconhecer o filho mesmo contra a vontade da mãe, além de impedir eventuais 
atos abortivos. Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.145; 
M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit. (nota 121 supra), p.110. Ao comentar o fragmento, E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.320, conclui que la parte del frammento che presenta 
maggiore interesse è l’ultima, quella in cui Ulpiano sottolinea come appaia evidente dal rescritto che non 
siano applicabili, ad una donna che celi o neghi il proprio stato di gravidanza, le disposizioni dei 
‘senatusconsulta de liberis agnoscendis’, che avrebbero comportato – previa ‘denuntiatio’ del proprio stato 
di gravidanza da parte della divorziata e in caso di mancata reazione dell’ex marito – l’obbligo di 
quest’ultimo alle spese occorrenti per allevare chi dalla donna nascesse. 
341 A. TORRENT, Suppositio partus cit. (nota 335 supra), p.224. 
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“Por este rescrito torna-se evidentíssimo que não há lugar para os 

senatusconsultos342 relativos ao reconhecimento dos filhos, se a mulher dissimular 

ou estar (ou também quando não estiver) grávida; e não sem razão, pois o parto 

antes de ser separado é uma porção da mulher, ou de suas vísceras. Depois de o 

parto ter completamente vindo a lume da mulher, por meio de um interdito, pode o 

marido, por seu direito, desejar que o filho seja-lhe exibido, ou que lhe seja 

permitido conduzí-lo. O príncipe, pois, vem extra ordinem auxiliá-lo na causa 

necessária”; 

 

Deve-se verificar que a expressão mulieris portio est vel viscerum não indica um 

princípio de caráter geral, mas restringe-se ao caso concreto, ou seja, a aplicação dos 

senatus consulta de liberis agnoscendis para o reconhecimento da filiação e após o 

nascimento do filho, o pai poderia mover o interdito de liberis exhibendis (Paul. 63 ad ed. 

D.43,1,2,1) para sua exibição e entrega.343 

                                                           
342 Na opinião de M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.56-57, 
pode-se entender este trecho de Ulpiano como uma exceção ao princípio da paridade entre nascituro e 
nascido. Aqui o jurista faz referência ao procedimento do senatusconsulto de liberis agnoscendis. Para E. 
BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 3 supra), p.320, trata-se no caso do senatusconsulto Planciano e de um 
outro, provavelmente denominado senatusconsulto de partu agnoscendo. Conclui H.M.F. MADEIRA, O 
Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.20, nota 31 e 21-22, ao fazer um aprofundado estudo 
terminológico, que não é possível atribuir um valor técnico-jurídico à expressão mulieris portio est vel 
viscerum. Os termos viscum, viscera possuem o sentido figurado neste trecho de Ulpiano, indicando o ventre 
materno, o fruto das entranhas, o filho. Veja-se a constituição imperial de Antonino Caracala Ant. C.9,41,3 
(216), que utiliza a expressão viscera hominis para se referir ao nascituro ou natimorto. Pars, como sinônimo 
de portio, também faz referência ao parto. GLÜCK em seu comentário às Pandectas, já considerava que a 
expressão partus antequam edatur mulieris portio est vel viscerum tinha finalidade prática neste caso 
específico previsto em D.25,4,1,1, e não podia ser utilizada de forma a assumir um caráter de princípio geral 
ou de conceito abstrato aplicável a outras situações. Porém, inúmeros autores utilizaram a fictio para explicar 
a condição jurídica do nascituro, sob uma perspectiva sistemática. Adotaram a generalização de conceitos e 
regras na aplicação aos casos concretos e no exame da ratio de inúmeras fontes jurídicas de naturezas 
distintas. Veja-se, C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.326, nota 
92; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família  
cit. (nota 28 supra), p.466. Sobre considerar o filho uma parte das vísceras da mãe, afirma o filósofo e 
teólogo R. GUARDINI, Das Recht des werdenden Menschenlebens, Zur Diskussion um den Paragraph 218 des 
Strafgesetzbuches, Tübingen-Stuttgart, Wunderlich, 1949, trad. it. de Omar Brino, Il diritto alla vita prima 
della nascita, Brescia, Morcelliana, 2005, pp.21-22, que isto induz ao pensamento equivocado, tão defendido 
contemporaneamente, de que uma pessoa pode ter mais direitos que outra por uma questão de simples 
diferença fisiológica, uma hierarquia de direitos fundamentais, ou seja, a mãe teria mais direitos que o 
nascituro, inclusive o direito à vida: l’affermazione che il figlio nel grembo della madre sai semplicemente 
una parte del corpo di lei, equivale a quella che l’uomo sia nello Stato una semplice parte del tutto. 
L’opinione che permette alla madre di disporre del bambino che vive in lei, deve egualmente concedere allo 
Stato il diritto di disporre degli uomini che ne fanno parte.    
343 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.268-270; G. FONTANA, Qui in utero 
sunt cit. (nota 2 supra), p.67. De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.318;321-
322, a expressão mulieris portio est vel viscerum aparece uma única vez nas fontes e tinha origem na filosofia 
estoica. É errôneo considerá-la um princípio de caráter geral ou uma definição de feto ou de nascituro. 
BIANCHI diverge de CATALANO ao não considerar o fragmento D.25,4,1,1 como uma exceção ao princípio da 
paridade entre o nascituro e o nascido. F. LAMBERTI, Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica 
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O senatusconsulto de liberis agnoscendis determinava que a mulher (desde que esta 

não ocultasse ou negasse a própria gravidez), fizesse o pedido de alimentos, ou seja, o pai 

era obrigado a manter as despesas da formação física e intelectual da criança (alimentação, 

habitação, vesturário e educação). 

Caso a mulher ocultasse a sua gravidez, ou a negasse, não poderia utilizar o 

senatusconsulto de liberis agnoscendis. A expressão partus mulieris portio est vel 

viscerum indica que o pai só poderá exigir (por meio de um interdito) que o filho lhe seja 

conduzido ou exibido após o momento do nascimento.  

Em relação à D.25,4,1,1, Ulpiano, ao interpretar o rescrito dos Imperadores Marco 

Aurélio e Lúcio Vero, não estabelece um “princípio geral” considerando que o nascituro é 

mulieris portio vel viscerum. Ele apenas exclui a aplicação dos senatusconsulta de liberis 

agnoscendis, que permitiam à mulher que acreditava estar grávida após a dissolução do 

matrimônio ou de qualquer outra união de fato, fazer o pedido ao marido para que este 

reconhecesse o filho (ou filhos) e obrigá-lo às despesas necessárias para providenciar os 

alimentos ao nascituro.344 

Os senatusconsultos de liberis agnoscendis permitiam que a mulher exigisse, por 

meio de uma ação (procedimento extra ordinem), os alimentos ao pai do nascituro e devia 

fazer este pedido no prazo de trinta dias após a dissolução do matrimônio. Estes 

senatusconsultos também previam uma ação (actio de liberi agnoscendis) para que o 

                                                                                                                                                                                
romana cit. (nota 52 supra), p.328, adota a ultrapassada “Teoria da Ficção” e considera errônea a 
metodologia utilizada pelos autores que seguem a denominada “Teoria da Realidade”, na interpretação deste 
fragmento (D.25,4,1,1): O si parte del pressuposto che i giuristi, in relazione al conceptus, non esprimissero 
mai enunciati di carattere generale, oppure si reputa che essi, nel formulare le proprie soluzioni, avessero 
sempre sullo sfondo concezioni ‘correnti’ al proprio tempo (casomai ricorrendo, di volta in volta, a seconda 
di quella che sembrasse più funzionale all’assunto da sostenere, all’una o all’altra). Para a autora, não é 
possível considerar o nascituro como liber do paterfamilias, pois ele deve ser considerado como mulieris 
portio vel viscerum da mãe até o momento de seu nascimento. Alega ainda que Ulpiano não teria colocado 
seu ponto de vista no excursus do texto senão para indicar que este pensamento era acolhido 
majoritariamente pela jurisprudência como um princípio, fundamentado nas concepções médicas e jurídicas 
do período romano clássico. 
344 P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), pp.110-111; E. BIANCHI, Per 
un’indagine cit. (nota 2 supra), p.320. Em relação ao termo portio ele é utilizado por Ulpiano como uma 
posição, uma parte, uma quota de algo. De acordo com Ulpiano, portio equivale a “parte de alguma coisa”, 
bem determinada ou quando duas ou mais coisas não possam ser separadas, material ou juridicamente; pode 
também indicar algo distinto conceitualmente de outra coisa à qual a portio pertence. No caso do trecho 
mulieris portio vel viscerum, Ulpiano estabelece que, enquanto perdura a vida intra-uterina, o parto indicava 
algo inseparável, indivisível, em relação ao corpo da mulher (indicada no caso pelas vísceras maternas). 
Vejam-se, Ulp. 6 opin. D.5,4,6pr.; Ulp. 1 opin. D.12,6,31; Ulp. 31 ad ed. D.17,2,63,5; Ulp. 28 ad Sab. 
D.21,2,1; Ulp. 31 ad Sab. D.24,3,7,1; Ulp. 15 ad Sab. D.28,4,1,4; Ulp. 9 ad Sab. D.29,2,35pr.; Ulp. 21 ad 
Sab. D.30,41,12; Ulp. 5 disp. D.36,1,23,5; Ulp. 40 ad ed. D.37,5,5,8; Ulp. 40 ad ed. D.37,5,8pr.; Ulp. 40 ad 
ed. D.37,8,1,10; Ulp. 41 ad ed. D.37,11,2,2; Ulp. 41 ad ed. D.38,2,3,15; Ulp. 41 ad ed. D.38,2,3,15; Ulp. 41 
ad ed. D.37,17,1,9; Ulp. 69 ad ed. D.50,16,60pr. 
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marido, após o divórcio, reconhecesse o filho nascido.345 

Ulpiano deduz que é impossível estender a aplicação destes senatusconsultos a 

todos os casos em que a mulher oculte ou negue estar grávida, porque o parto, antes de 

nascer, é uma porção da mulher, ou de suas vísceras. Esta expressão partus enim atequam 

edatur, na verdade, foi elaborada pelo jurisconsulto apenas por uma razão argumentativa 

sobre o status do nascituro, não tendo o caráter técnico-jurídico que lhe foi atribuída, 

sobretudo, pela Pandectística.346 

A expressão partus mulieris portio est vel viscerum indica um “todo unitário” entre 

o nascituro e a mãe, com esta última apta para formular o pedido de alimentos para aquele 

                                                           
345 Veja-se G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.67.  
346 P. FERRETTI, Diritto romano e diritto europeo cit. (nota 30 supra), p.111. Contra O.M. PÉTER, ‘Si rixati 
fuerint cit. (nota 140 supra), p.225, ao tratar da influência do Estoicismo no direito romano clássico, afirma 
que, segundo esta corrente filosófica, o nascituro é “parte do corpo da mulher”. Porém, a autora conclui, na 
p.228, que, ao menos no período justinianeu, o nascituro tem spes vitae e não deve ser considerado mulieris 
portio est vel viscerum: il nascituro, infatti, è un futuro discendente per la famiglia e un futuro cittadino per 
lo Stato (D.24,3,1; D.50,16,220,3; UE 3; Cic. Pro Cluent. 11); come ritenevano i Romani; egli ha ‘spes vitae’ 
(D.50,16,231), la speranza di ottenere la vita, e perciò non è semplicemente una parte della donna: la sua 
esistenza assume un valore che trascende la mera corporeità. De acordo com a corrente filosófica estoica, a 
vida se iniciava no momento do nascimento, com a penetração da alma (pneuma) no corpo do recém-nascido 
por meio da primeira respiração, ideia surgida no pensamento do filósofo Empédocles (495-415 a.C.). O 
médico Hipócrates e os filósofos Platão e Aristóteles defendiam que a vida começava antes do nascimento. 
De acordo com Aristóteles, a alma se unia ao corpo após quarenta dias quando o nascituro fosse do sexo 
masculino e entre oitenta e noventa dias quando feminino, tempo no qual adquiria a forma humana. Outra 
influência que marcou profundamente esta questão foi o Cristianismo. O nascituro é um ser humano desde a 
concepção, em qualquer fase do seu desenvolvimento, intra ou extra-uterino. Dentro do pensamento cristão, o 
aborto foi igualado juridicamente ao homicídio por Tertuliano. No pensamento deste filósofo cristão, 
fortemente influenciado pela filosofia aristotélica (potência e ato), vincula-se tanto a natureza fisiológica 
quanto ética do nascituro e indica um “homem em formação” desde a concepção. Veja-se Tertulliano, 
Apologeticum 9,8: Homicidii festinatio est prohibere nasci, nec refert, natam quis eripiat animam, an 
nascentem disturbet. Homo est et qui est futurus; etiam fructus omnis iam semine est. “Impedir um 
nascimento é simplesmente uma forma mais rápida de matar um homem, não importando se mata a vida de 
quem já nasceu, ou se põe fim à de quem está para nascer. Esse é um homem que está se formando, pois 
tendes o fruto já em sua semente”. O momento do início da vida e da recepção da alma no corpo do 
concebido (é considerado homem, o parto formado e com alma), foi determinado por alguns autores cristãos 
(Fílon de Alexandria, Agostinho e Jerônimo) e os glosadores adotaram o critério dos quarenta dias após a 
concepção, de acordo com os peripatéticos. Este ponto de vista foi rejeitado pelos Doutores da Igreja do 
Oriente (Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia). Bartolo de Saxoferrato diferenciava este momento da 
entrada da alma no corpo do nascituro, entre homens e mulheres: 40 (quarenta) dias para os homens e 60 
(sessenta) dias para as mulheres e exigia o vagido do recém-nascido como critério para indicar a sua 
viabilidade e vitalidade (Consiliorum sive responsorum Domini Baldi, 1608-1609, v.5, cons. LXIX). No 
Decreto de Graciano, o foetus animado constitui um ser vivo distinto da mãe (De consecratione, 4,114). Na 
Panormia de Ives de Chartres (V,65) afirma-se que aqueles que estão in utero apresentam uma existência 
natural. Atualmente, a Igreja Católica Apóstolica Romana adota a concepção como o início da vida humana, 
momento a partir do qual o nascituro deve ser respeitado e protegido. Vejam-se as instruções Donum Vitae, 
p.20 e Dignitas Personae, p.10. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 
2 supra), p.29, nota 54, apesar do amplo debate entre os filósofos da Patrística em relação ao momento da 
recepção da alma pelo nascituro, não há uma influência cristã em relação à proteção do nascituro no Direito 
Romano. As fontes jurídicas protegem o nascituro independentemente da recepção da alma e da formação 
corpórea do nascituro. Na opinião de A. LEFEBVRE-TEILLARD, ‘Infans conceptus’. Existence physique. cit. 
(nota 9 supra), pp.500, nota 4 e 501;504-506;510, os juristas romanos seguiram a corrente estoica ao 
considerarem o nascituro como parte do ventre da mãe, uma vez que a alma só penetra em seu corpo no 
momento do nascimento. Veja-se E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.17.. 
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que nascerá de acordo com os senatusconsulta de liberis agnoscendis. Só a partir do 

nascimento do nascituro será possível que o pai exija que seu filho lhe seja conduzido.347 

O rescrito imperial de D.25,4,1pr. estabelecia uma proteção ao nascituro e tinha por 

escopo garantir o seu futuro nascimento (spes nascendi), para solucionar um caso concreto 

específico, e não estabelecer um princípio geral que negasse a existência do nascituro e sua 

vida autônoma e independente em relação à mãe.348 

Há, portanto, neste fragmento, uma errônea e arbitrária interpretação realizada pela 

romanística moderna, pois claramente o Direito Romano reconheceu a existência e a 

individualidade autônoma do nascituro. 

A suppositio partus produzia graves danos à dignidade e à ordem da família: 

alteração da sucessão hereditária (sucessão ab intestato) e do status de alguns de seus 

membros; legitimidade dos matrimônios (iustae nuptiae) e dos filhos. A acusação de falso 

parto cabia apenas aos pais, ou seja, àqueles diretamente interessados na legitimidade do 

                                                           
347 Na opinião de P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.157-158, a frase partus enim 
antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum não era aplicada ao caso em que a mulher ocultasse ou 
negasse a gravidez, mas sim para iniciar o procedimento previsto pelos senatusconsulta de liberis 
agnoscendis, que determinava a questão da exibição ou entrega do filho apenas após o nascimento, no 
momento em que este cessa de ser parte do “corpo da mãe” (mulieris portio). Esta frase não pode ser 
utilizada e generalizada como um “princípio do Direito Romano”, pois aplica-se a um caso específico. Não é 
a questão da existência ou inexistência, a individualidade do nascituro que constitui a ratio deste fragmento. 
Os termos portio e viscerum não indicariam o nascituro como simples parte do corpo da mulher. Contra a 
opinião que este caso constituiria uma exceção e que não é possível considerar apenas o momento do 
nascimento, mas principalmente o da concepção, M. V. SANNA, ‘Conceptus pro iam nato habetur’ e nozione 
di frutto cit. (nota 40 supra), pp.252-253, ao analisar os fragmentos D.35,2,9 e D.25,4,1,1, afirma que non 
riterrei, peraltro, che D.35.2.9 e D.25.4.1.1 costituiscano, come afferma il Catalano, delle ‘eccezioni’ al 
generale principio della parità fra concepito e nato, ma piuttosto che si limitino ad affermare che durante la 
gravidanza il feto non può essere preso in considerazione riguardo agli effetti di cui si occupano i nostri 
passi, e cioè la possibilità che il figlio della schiava ‘nondum editus’ possa accrescere l’eredità ai fini 
dell’aplicazione della Falcidia e la possibilità che la moglie divorziata possa attivare le procedure del 
‘senatusconsultum de liberis agnoscendis’ dopo aver dissimulato o negato di essere incita. Para a autora, o 
maior escopo deste trecho é salientar a função do guardião em evitar a supressão do parto, o aborto da mulher 
após a dissolução do seu matrimônio. Na opinião de E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.320-
322, mulieris portio...vel viscerum não se trata de uma “definição” do nascituro, nem faz alusão em relação à 
questão da “capacidade jurídica” em Roma, mas trata apenas da exclusão da aplicação dos senatusconsulta 
de liberis agnoscendis neste caso específico: È, infatti, erroneo trarre uma definizione di carattere generale 
da questo passo: l’espressione ‘mulieris portio...vel viscerum’ è impiegata solo per sottolineare l’esclusione 
dell’aplicazione dei senatoconsulti che avevano disposto la possibilità per una donna in stato interessante di 
chiedere gli alimenti per il sostentamento di chi verrà a nascere a colui ch’ella afferma esserne il padre. È a 
questo fine e non certo per offrire una sua definizione del feto (alla quale il giurista è, probabilmente, del 
tutto disinteressato) che Ulpiano usa le locuzioni considerate. De acordo com C.A. MASCHI, Il concepito e il 
procurato aborto cit. (nota 42 supra), p.387, a jurisprudência clássica, influenciada pelo estoicismo, 
considera o feto como mulieres portio, mas não se deve fazer ilações em relação a este fragmento, pois a 
jurisprudência romana não se preocupou com questões fisiológicas ou metajurídicas, pois adotava o método 
casuístico e neste caso específico, solucionava um caso concreto sob o aspecto técnico-jurídico. Não pode ser 
considerado, portanto, um princípio de caráter geral. Também G. GANDOLFI, Nascita cit. (nota 116 supra), 
pp.507-508, afirma que o fragmento não tratava da aquisição da capacidade jurídica pelo nascituro, mas do 
caso específico da mulher divorciada que dissimulava ou negava estar grávida. 
348 Para C. TERRENI, Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.311, com o rescrito dos Divi 
Fratres, emerge, in tal modo, il compito di realizzarsi, in epoca classica, di una protezione del concepito non 
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nascituro e era imprescritível.349 

O senatusconsulto Plancianum garantia os alimentos ao filho nascituro ou nascido, 

enquanto ocorria a decisão de sua condição quanto à filiação e a atribuição da paternidade 

pelo iudex.350 

Quando o marido não negasse que era pai após a mulher ter feito a denúncia de que 

estava grávida, utilizava-se a presunção de paternidade351 para garantir os alimentos ao 

filho. 

 

Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,14: Idem Iulianus scribit, si uxore denuntiante se 

praegnatem maritus non negaverit, non utique suum illi partum effici, cogendum 

tamen alere: ceterum esse satis iniuriosum ait, si quis longo tempore afuerit et 

                                                                                                                                                                                
circoscritta al terreno economico ma concernente, in primo luogo, le sue aspettative di vita. 
349 Mod. 12 pand. D.48,10,30,1: De partu supposito soli accusant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat: 
non quilibet ex populo ut publicam accusationem intendat. “Somente os pais acusam de parto falseado ou 
aqueles aos quais esta coisa interessa: não qualquer um do povo, como quando intenta uma pública 
acusação”; Paul. 5 sent. D.48,10,19,1: Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, 
nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur. “A acusação de parto falseado não é 
tolhida por nenhuma prescrição de tempo, e não interessa se morreu ou não aquela que é sustentada ter 
falseado o parto”; Macer 2 de publ. Iudic. D.48,2,11,1: Liberi libertique non sunt prohibendi suarum rerum 
defendendarum gratia de facto parentium patronumve queri, veluti si dicant vi se a possessione ab his 
expulsos, scilicet non ut crimen vis eis intendant, sed ut possessionem recipiant. Nam et filius non quidem 
prohibitus est de facto matris queri, si dicat suppositum ab ea partum, quo magis coheredem haberet, sed 
ream eam lege Cornelia facere permissum ei non est. “Os filhos e os libertos não devem ser proibidos de se 
queixar por fato dos parentes e dos patronos, a fim de que suas coisas sejam defendidas, como por exemplo 
se disserem expulsos violentamente da posse por eles, a saber, não para que eles intentem um crime de 
violência a eles, mas para que eles recebam a posse. Pois também o filho não foi na verdade proibido de se 
queixar de fato da mãe, se disser falsificado por ela o parto, pelo qual teria mais um co-herdeiro, mas não foi-
lhe permitido pela Lei Cornélia fazê-la ré”. De acordo com M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la 
donna cit. (nota 1 supra), p.279, nota 13, denomina-se “parto suposto” aquele que não é verdadeiro, sem que 
tenha, no caso concreto, ocorrido uma troca efetiva de um recém-nascido por outro. Por exemplo, ao se 
registrar oficialmente o recém-nascido de uma outra mulher como se fosse seu. O “parto substituto” seria a 
expressão ideal para indicar a troca concreta e efetiva de um recém-nascido por outro. F. C. PONTES DE 

MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família cit. (nota 28 supra), 
p.469, explica as três figuras da suposição, substituição e supressão do parto: “a suppositio partus consiste 
em fazer-se crer que o filho nasceu e, por essa fraude, apresentar alguém o recém-nascido como filho, ou 
filho de outrem, e recolher a herança do marido, ou de algum ascendente dele, em cuja sucessão o feto 
represente o pai, uma vez que o feto pode representar (…) a substituição de uma criança por outra pode ter 
por fim, colocando-se no lugar de feto morto o recém-nascido vivo, recolher em nome do morto, o herdeiro 
necessário, testamentário, ou simples donatário, herança, legado ou doação. A supressão do parto pelo aborto 
provocado, ou pelo enjeitamento ou ocultação do filho, tem por fim impedir que a criança receba a legítima, 
quando o pai morto insituiu a mulher herdeira universal, ou em quaisquer situações semelhantes, ou que 
receba herança testamentária ou legado”. Veja-se Ulp. 41 ad ed. D.37,10,1,11.  
350 Ulp. 34 ad ed. D.25,3,3pr. 
351 Esta presunção, fundamentada de acordo com o pensamento de Paulo, tornou-se um adágio: Paul. 4 ad ed. 
D.2,4,5: Quia semper certa est, etiamsi vulgo conceperit; pater vero is est, quem nuptiae demonstrat. 
“Porque ela [a mãe] sempre é certa, ainda que tenha concebido do vulgo; mas pai é aquele que as núpcias o 
demonstram”. Tradução de J.I. PILATI, Digesto de Justiniano – Livro Segundo: Jurisdição, Florianópolis, 
UFSC – FUNJAB, 2013, pp.50-51. O Senatusconsulto impunha à gestante divorciada a denuntiatio, para a 
proteção dela, do nascituro, do próprio pai e da Res Publica em relação à procriação e à prole. O pai tem a 
intenção de reconhecer o filho para inserí-lo na família. 



 150

reversus uxorem praegnatem invenerit et idcirco reiecerit, si quid ex his, quae 

senatus consulto continentur, omiserit, suum heredem ei nasci. 

“Igualmente escreve Juliano: se o marido, sendo a mulher denunciante de que está 

grávida, não tiver negado, não em todo caso se atribui o parto a ele, todavia é 

obrigado a alimentá-lo: além disso, afirma ser bastante injurioso se alguém que 

esteve ausente por um longo período e, ao voltar, encontra a mulher grávida e por 

isso a rejeitar, se tiver omitido algumas daquelas coisas que estão contidas no 

senatusconsulto, a ele nasce um herdeiro”.352 

 

Com este senatusconsulto, protegiam-se inúmeros direitos: o direito a uma 

descendência legítima; a prevenção de um aborto provocado que poderia alterar os direitos 

sucessórios de outros descendentes e ascendentes. Para proteger os nascidos (a falta do 

reconhecimento da paternidade e o direito paterno de garantir o sustento dos filhos) quando 

o homem ficasse ausente por um longo período e repudiasse a esposa logo após tomar 

conhecimento da sua gravidez, se não atendesse aos requisitos previstos no 

Senatusconsulto Plancianum em relação à denúncia da ex-esposa, sua omissão era garantia 

de tutela alimentar ao nascituro.353 

No final do período clássico e no decorrer do pós-clássico, pode-se verificar que os 

pretores, senadores e os jurisconsultos da Chancelaria Imperial promulgaram inúmeras 

medidas para ajustar e aprimorar as questões de supressão e suposição do parto. 

Um senatusconsulto promulgado na época do Imperador Adriano (76-138), supriu 

uma lacuna que existia no senatusconsultum Plancianum, quando o parto ocorresse na 

constância do matrimônio, ou seja, antes do divórcio ou de qualquer outra interrupção da 

vida comum e o marido não quisesse reconhecer a paternidade, o que exigiria a realização 

                                                           
352 Sobre a obrigação de alimentar o filho nascido, afirma C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. 
(nota 2 supra), p.260: l’alere il nato permetteva, del resto, di ottemperare, nel dubbio, ad un’obbligo imposto 
dalla coscienza comune attraverso um intervento di tipo puramente economico e non tale da pregiudicare 
decisione future. De acordo com Ulpiano, surge a obrigação de alimento ao filho, mas não o reconhecimento 
da paternidade. De fato, poderia ocorrer a recusa do reconhecimento da paternidade pelo pai, mas isto não 
seria motivo ou causa para que este suposto pai não prestasse os alimentos ao nascituro, mesmo se 
posteriormente se verificasse que ele não fosse seu filho legítimo. Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,13: Idem per 
contrarium quoque ait, si mulier divortio facto non fecerit ea, quae senatus consulto praecipiuntur, ut liceat 
patri non agnoscere, non eo pertinere, ut filius natus suum se dicere non possit, sed ad id tantum, ut ita pater 
alere eum cogatur, si constiterit eum filium esse. “Igualmente, pelo contrário, também afirma que se a 
mulher, tendo sido feito o divórcio, não fizer aquelas coisas que o senatusconsulto preceituou, de tal modo 
que fosse lícito ao pai não reconhecer, não interessa que o filho nascido não possa dizer que é seu filho, mas 
interessa sim o fato somente de que o pai assim seja obrigado a alimentá-lo se se provar que é seu filho. Caso 
a mulher não envie os guardiões, o marido poderia fazer o reconhecimento da paternidade do recém-nascido, 
mesmo não tendo a certeza da filiação (Ulp. 34 ad ed. D.25,3,1,16).  
353 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.242;246. 
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da denuntiatio. 

A denuntiatio era uma proteção da condição jurídica da mulher e do filho, pois se 

aplicava o princípio da presunção da paternidade do marido (o ônus da prova era do 

marido caso desejasse negar a paternidade), impedindo, em muitos casos, a falsa acusação 

da mulher por adultério.354 

 

Ulp. 34 ad ed. D.25,3,3,1: Quia Plancianum senatus consultum ad eos partus 

pertinet qui post divortium eduntur, aliud senatus consultum temporibus Divi 

Hadriani factum est, ut, etiamsi constante matrimonio partus sit editus, de 

agnoscendo eo agatur. 

“Tendo em vista que o senatusconsulto Planciano é pertinente àqueles partos que 

são separados depois do divórcio, um outro senatusconsulto foi feito ao tempo do 

Imperador Adriano para que, mesmo se o parto venha à lume na constância do 

casamento, haja a ação de reconhecimento dele”.355 

 

Uma constituição de Antonino Caracala de 212, disposta no Codex de Justiniano 

(C. 9,22,1) e outra dos Imperadores Maximiano e Diocleciano de 285 (C.9,22,10), 

confirmam o teor da Lex Cornelia de falsis e a criminalização da suppositio partus.  

Uma constituição de Diocleciano e Maximiano, C.8,46,9 de 294 d.C., ao mencionar 

o senatus consulta de partu agnoscendo, fazia a distinção entre o praeiudicium edicto 

perpetuo propositum, um meio processual de verificação e reconhecimento da filiação 

(ação prejudicial estabelecida pelo edito perpétuo) e remedium alimentorum, por meio de 

um conjunto de hipóteses previstas no senatusconsultum, um remédio (ação de prestação 

de alimentos – agere ex senatusconsulto) com o escopo de obtenção dos alimentos para o 

filho nascido.356 

Outra constituição imperial de Diocleciano e Maximiano parece indicar a extensão 

da possibilidade de outros parentes moverem a acusação de suposição do parto.357  

                                                           
354 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.256;259;261-262.  
355 De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.255-256, enquanto no 
senatusconsultum Plancianum considerava-se apenas o divórcio como termo inicial para pedir a denúncia, o 
senatusconsultum da época de Adriano previa qualquer interrupção da vida comum, e.g., uma longa viagem 
ou a prestação do serviço militar. 
356 C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.250-251. No procedimento de partu 
agnoscendo, o mesmo juiz que avaliava a condição de filiação do nascituro ou do nascido decidia a questão 
da prestação de alimentos por parte do pai. Veja-se Diocl. et Max. C.8,46,9 (294). 
357 Ant. C.9,22,1 (212): Si partus subiecti crimen diversae parti obicitis, causa capitalis in tempus pubertatis 
pueri differri non debuit, sicut iam pridem mihi et Divo Severo patri meo placuit. Neque enim verisimile est 
eam quae arguitur non ex fide causam suam defensuram, cum periculum capitis subeat. “Se atribuis o crime 
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Quanto à inspectio (ventrem inspicere et partum custodire), deve ser realizada por 

cinco mulheres livres358, escolhidas pelo pretor, para confirmar a gravidez ou negá-la, fato 

que poderia alterar toda a ordem sucessória (herdeiros póstumos e substitutos).359  

O Edito do Pretor (de inspiciendo ventre custodiendoque partu) continha um 

conjunto de disposições com o escopo de evitar a suposição do parto no caso de gravidez 

de uma viúva.360  

 

Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,10: De inspiciendo ventre custodiendoque partu sic praetor 

ait: si mulier mortuo marito praegnatem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit 

procuratorive eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si vellint, quae 

ventrem inspicient. Mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque haeque 

simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit invita muliere ventrem 

tangat. Mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego constitutam.  

                                                                                                                                                                                
de parto suposto à parte contrária, a causa capital não deveu ser diferida para o tempo da puberdade da 
criança, conforme já anteriormente a mim e ao Divino Severo, meu pai, aprouve. Nem pois é verossímel que 
ela, que é arguida, por causa do perigo da pena capital não defenda sua causa com fé”; Diocl. et Maxim. 
C.9,22,10: Cum suppositi partus crimen patrui tui uxori moveas, apud rectorem provinciae instituta 
accusatione id proba. “Como tu moves uma ação de crime de parto suposto à esposa de teu tio paterno, 
prova-o por uma acusação instituída perante o reitor da província”. O crimen de partu supposito era um 
crime de extrema gravidade e estabelecia a pena capital à mãe. 
358 Vejam-se M. P. BACCARI, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. (nota 1 supra), p.261; Idem, 
Concetti ulpianei cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), pp.88-89. C. TERRENI, ‘Me puero venter 
erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.265, menciona a importância do envio de cinco mulheres livres para 
realizar a inspeção do ventre e que todas examinassem a mulher grávida ao mesmo tempo, mas não explica 
de qual modo se realizava esta inspeção. Na opinião de H.M.F. MADEIRA, ‘Qui in utero est’ cit. (nota 70 
supra), p.142, nota 19, “parece que a gestante não deve ser examinada por uma mulher de cada vez. Ou seja, 
todas farão juntas a análise. Enquanto uma observa, a outra toca, e a mesma não deve fazer tudo”. Segundo 
C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.336, na inspeção, de acordo 
com o Edito, o corpo da mulher não poderia ser tocado, contra a sua vontade, pelas obstetras.  
359 Scaev. 20 dig. D.25,4,4: Is a quo, si sine liberis decessisset, quidquid ad eum ex bonis pervenisset, sorori 
fideicommissum relictum erat, decessit postuma herede instituta et substitutis aliis: quaesitum est, cum uxor 
defuncti praegatem se dicat, an sorori procuratorive eius secundum formam edicti ventrem inspicere et 
partum custodire permittendum sit. Respondi in eiusmodi specie, de qua quaereretur, posse videri ad eius, 
cui fideicommissum datum esset, sollicitudinem perspiciendum idque causa cognita statuendum. “Morreu 
tendo instituído uma herança póstuma (e outros substitutos na sucessão) aquele por meio de quem, se 
falecesse sem filhos, tudo o que lhe viesse dos bens seria deixado como fideicomisso para a irmã: perguntou-
se se, como a esposa do defunto dizia estar grávida, acaso fosse permitido à irmã (ou ao seu procurador) 
inspecionar o ventre e custodiar o parto, segundo a forma do Edito. Eu respondi que no caso desta espécie do 
qual se questionava, que pode parecer caso de se analisar a inquietação daquele a que se deu o fideicomisso 
e, por isso, de se determinar com prévio conhecimento de causa”. Neste trecho, o jurista Scévola escreveu 
sobre os fideicomissos que deveriam ser restituídos à irmã do de cuius, caso ele falecesse sem ter filhos. No 
momento de sua morte, a sua esposa se declarava grávida. Neste caso, seria possível à irmã do de cuius 
solicitar a inspeção do ventre e a custódia do parto, para certificar-se sobre o seu direito em relação ao 
fideicomisso. Veja-se também Pap. 16 quaest. D.29,2,84. 
360 Quanto à data de promulgação do Edictum de inspiciendo ventre custodiendoque partu, afirma A. METRO, 
La datazione dell’editto cit. (nota 178 supra), p.957, va inquadrato nell’arco di tempo corrispondente 
all’impero adrianeo. Esso, verosimilmente, fu emanato allo scopo di regolare ‘ex novo’ la materia delle 
supposizioni di parto, sostituendo in tal modo la disciplina dettata in proposito da un Sc. Planciano, di epoca 
traianea o di poco pre-traianea, le cui norme dovevano aver creato inconvenienti in sede di applicazione. 
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“Quanto à inspeção do ventre e a custódia do parto assim afirma o pretor: “se a 

mulher, morto o marido, disser que está grávida, àqueles a quem este fato interessar 

(ou aos seus procuradores), deve ela cuidar de fazer a denúncia duas vezes no mês, 

para que enviem, se quiserem, as que vêm examinar o ventre. Sejam enviadas, 

porém, mulheres livres (não mais de cinco) e que todas elas examinem ao mesmo 

tempo, para que, sendo a mulher tratada por uma delas enquanto analisa, ao mesmo 

tempo não lhe toque o ventre. Que a mulher dê à luz na casa de uma mulher 

honestíssima que eu definir”.361 

 

Antes de realizar a inspeção física, o pretor interrogava a mulher sobre a sua 

gravidez. Caso a mulhe se negue a comparecer ao tribunal ou não responde, o pretor teria 

meios coercitivos (penhora de bens e multas) para investigar e garantir a paternidade 

legítima do nascituro.362 

Durante a gravidez, o pretor estabelecia quem deveria vigiar o cômodo onde se faz 

a inspeção, três homens e três mulheres livres, acompanhadas por duas pessoas. A casa era 

vigiada dia e noite.363 

Na custodia partus, o pretor estabeleceu que, no início do trabalho de parto, no 

máximo cinco mulheres e duas obstetras, que não estivessem grávidas, se encarregassem 

da assistência ao nascimento, num aposento bem iluminado, para evitar qualquer tipo de 

falsificação, pois “a escuridão é mais apta para a simulação” (quia tenebrae ad 

subiciendum aptiores sunt).364 

Estas medidas tutelavam juridicamente duas situações principais: o caso de troca de 

crianças recém-nascidas ou se alguém, de forma dolosa, com o escopo de obter alguma 

vantagem patrimonial, para si ou para terceiro, matasse o nascituro durante o parto. 

 

 

                                                           
361 Afirma C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten (nota 178 supra), pp.329, 330, nota 3; 336, 
neste edito, transcrito por Ulpiano neste fragmento, o pretor realizou a atividade de “suprir” (supplendi) o ius 
civile ao ampliar a aplicação do regime da “suposição do parto” aos novos casos concretos que surgiam no 
cotidiano, sendo necessário, neste caso, a realização inspectio no ventre da viúva. 
362 C.F. GLÜCK, Ausführlichen Erläuterung der Pandecten cit. (nota 178 supra), p.326. 
363 Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,10: (...) Ante ostium eius conclaves liberis tres et tres liberae cum binis comitibus 
custodiant. Quotienscumque ea mulier in id conclave aliudve quod sive in balineum ibit, custodes, si volunt, 
id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant (…). “(...) Que vigiem diante da porta deste recinto três 
homens e três mulheres livres acompanhadas por duas pessoas. Todas as vezes que a mulher for para este 
recinto ou para outro, ou para o banheiro, os guardiões, se desejarem, vigiem-no (o recinto, ou o banheiro) e 
afaste aqueles que tiverem entrado (...)”. 
364 Ulp. 24 ad ed. D.25,4,1,10. 
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3.4. PROTEÇÃO PRETORIANA DA PROLE EVENTUAL 

(NONDUM CONCEPTUS) 

 

Também foram protegidos no Direito Romano aqueles que a doutrina moderna 

denomina “prole eventual”. A terminologia é essencial para se esclarecer a utilização e os 

limites etimológicos de “nascituro” e “prole eventual”.  

Nascituro é aquele que já foi concebido, já existente e que está in rerum natura; 

“prole eventual” é a categoria composta por aqueles que ainda não foram concebidos, mas 

que eventualmente, podem ter alguns direitos resguardados e pode ser assimilado ao 

nascituro.365 

Não há qualquer referência direta nas fontes romanas em relação à prole eventual. 

O termo concepturus para indicar aquele que ainda não foi concebido, como um sujeito 

potencial de direitos, é fruto das obras medievais.366 

                                                           
365 G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 supra), p.535, defende que apenas no “direito comum medieval”, 
por influência do direito canônico, teria sido admitida a instituição de herdeiro não concebido (nondum 
concepti) e a possibilidade do pai representá-lo em atos inter vivos. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O 
Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.11-12, formado do particípio futuro do verbo latino 
nascor, eris, nasci, natus sum (nascer), o termo latino equivalente (nasciturus, a, um) não foi utilizado na 
terminologia romana. Tal se deu provavelmente porque, em termos etimológicos significando “o que há de 
nascer”, abarcava tanto o concebido ainda não nascido, como também a todos os que haveriam de nascer, 
mesmo os inexistentes no útero da mãe, ou seja, aqueles a quem a doutrina moderna denomina ‘nondum 
concepti’ ou prole eventual. C. ARNÒ, Partus nondum editus cit. (nota 43 supra), p.85, afirma que a corrente 
jurisprudencial dos mucianos considerava “nascituros” tanto os concebidos, já no ventre materno (embriões) 
quanto aqueles que ainda não tinham sido concebidos, mas dos quais se esperava uma existência futura (prole 
eventual). Veja-se R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.30. 
366 De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.17; 284-285;336-337, nota 181, da 
mesma forma que o termo nasciturus, o termo concepturus não está presente no léxico latino e é uma criação 
dos juristas da Alta Idade Média para indicar a categoria dos “nascituros ainda não concebidos” (nondum 
conceptus). O autor indica que o Direito Romano tratou da prole eventual em algumas situações. Pompônio 
reconhecia que o testador podia legar algo que ainda não existisse, como o vinho produzido no terreno, as 
crias dos animais e os filhos das escravas. Veja-se Pomp. 5 ad Sab. D.30,24pr. 
 
Também um fragmento de Paulo que trata das operae dos escravos, o objeto do legado per damnationem 
refere-se a uma prestação futura (stipulatio) que indica tanto o já concebido quanto àquele que ainda não 
existe e eventualmente será concebido. O objeto do legado e da stipulatio não está in rerum natura. Paul. 2 
ad ed. D.7,7,1: Opera in actu consistit, nec ante in rerum natura est, quam in dies venit, quo praestanda est, 
quemadmodum cum stipulamur: ‘Quod ex Arethusa natum erit’. “A opera consiste em um ato e não existe in 
rerum natura antes que se inicie o prazo no qual se deve prestar, assim como quando estipulamos: ‘o que 
tiver nascido de Aretusa’”. A expressão quod ex Arethusa natum erit indica todo filho que nascerá daquela 
escrava, ou seja, a prole eventual e que gera a obrigação da prestação, exigida assim que a escrava der à luz, 
pois trata-se de uma estipulação de coisa futura. Sobre a estipulação do nascituro (id quod in utero est) como 
res futura, veja-se Paul. 24 ad ed. D.45,1,73. 
 
Uma disposição contendo a fórmula do legado per damnationem podia ser aplicada no testamento para 
beneficiar um concepturus no momento da morte do testador, ou seja, aquele que não tem existência física. O 
legado de coisa futura produzia uma obrigação condicionada. É o que pode ser verificado em UE 24,8: Per 
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Ao estudarmos a proteção da prole eventual no Direito Romano (nondum conceptus 

ou concepturus) procuramos indicar a sua semelhança em relação ao nascituro.  

O nascituro é o ser já concebido e existente. No direito civil brasileiro moderno, a 

prole eventual não passa de mera expectativa (nondum concepti), que poderá existir no 

futuro, sendo a sua existência meramente aleatória; a lei, porém, permite que lhe sejam 

atribuídos bens na sucessão (arts. 1.799, I e 1800, §4º).367 

Algumas expressões utilizadas no gênero neutro, como quod ex illa ancilla (Gai. 

2,203)368 e quidquid illa ancilla (D.30,24pr.), podem compreender tanto a “prole eventual” 

quanto ao nascituro já existente. Além disso, o gênero neutro também pode indicar a 

incerteza do sexo do nascituro ou do parto múltiplo.369  

Ulpiano excluía da sucessão o não concebido no momento da morte do de cuius, ou 

seja, a prole eventual (nondum animax). 370  

                                                                                                                                                                                
damnationem omnes res legari possunt, etiam quae non sunt testatoris, dummodo tales sint, quae dari 
possint. “Per damnationem se podem deixar todas as coisas, mesmo as alheias, contanto que sejam 
suscetíveis de serem dadas”. Nas palavras de E. BIANCHI, cit., p.285: Il legato riguarda tutti i frutti di quel 
fondo, ancorché neppure germogliati e tutti i figli dell’ancella, ancorché neppure concepiti al momento in 
cui viene disposto un legato ‘per damnationem’. Vejam-se também Gai. 2 de legat. ad edict. praet. 
D.30,69,5; Iav. 2 expost. lab. D.33,6,71; Inst. 3,19,1; Gai.3,97a: Item si quis rem quae in rerum natura esse 
non potest, velut hippocentaurum, stipulatur, aeque inutilis est stipulatio. Veja-se também, H.M.F. MADEIRA, 
O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.58-59. 
367 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo LVIII – Direito das 
Sucessões, São Paulo, RT, 2012, p.80;84. O Código Civil estabeleceu o limite máximo de dois anos, a partir 
da abertura da sucessão, para a confirmação ou não da concepção e para a gestão do curador (que, saliente-se, 
não é o do nascituro, mas nomeado explícita ou implicitamente pelo testador ou pelo juiz). Esse é o tempo 
máximo (decadência) para que a sucessão se confirme. Após o decurso do prazo, sem ocorrer a concepção do 
beneficiário, os bens são redistribuídos aos herdeiros legítimos ou outros sucessores do de cuius, por meio de 
sobrepartilha. Em outra obra, F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo 
IX, 2ªed., Revista Forense, 1959, p.229, afirma que “a dificuldade doutrinária maior, a propósito de 
nasciturus e de nondum conceptus, é relativa a direitos que nascem antes do nascimento do beneficiado, 
hipotecas e transcrições no registro de imóveis, que são juridicamente possíveis. (...) Porém a solução 
acertada é a que só vê em tais atos jurídicos alternação subjetiva com aquele que é sujeito do direito se o 
nascimento foi sem vida, ou se a prole não vier a existir”. 
368 De acordo com C. TERRENI, Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.120, Gaio, ao admitir a 
possibilidade de dispor legados em relação a bens futuros, apresentou como exemplo os frutos de um terreno 
ou o nascido da escrava. Também para os frutos, a expressão in rerum natura atribuiu uma igualdade com o 
filho da escrava, fundamentando-se no desenvolvimento biológico e fisiológico que possibilitasse o destaque, 
a separação do corpo materno ou da coisa frugífera. 
369 G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.45-48;55-56; E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 
2 supra), pp.332-333;337. De acordo com H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 3 
supra), p.19, “(...) o uso do neutro ora do masculino para se referir ao nascituro não nos parecer evidenciar 
qualquer distinção terminológico-jurídica, mas tão somente um fato linguístico do qual, no máximo, se 
aproveita ocasionalmente o jurista, conscientemente ou não, para expressar a incerteza quanto ao sexo do 
nascituro”. É irrelevante para o Direito, portanto, o conhecimento do número e do sexo dos nascituros. A 
utilização do neutro não quer identificar o nascituro a uma res, sem individualidade. Vejam-se Iul. 69 dig. 
D.1,5,26; Paul. 12 resp. D.28,2,25,1. 
370 O termo animax indica nas fontes todo ser vivo e animado: Ulp. 16 ad ed. D.6,1,1,1; Ulp. 20 ad Sab. 
D.33,7,12,2; Procul. 2 Epist. D.50,16,124; Ulp. 4 ad l. Iul. et Pap. D.50,16,135. Na lição de H.M.F. 
MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.28-30, geralmente há uma oposição entre 
os termos homo e animal nas fontes. O termo animans, antis (animado, vivente), indica a existência 
autônoma do nascituro, de fato e de direito (Marcell. 28 dig. D.11,8,2). O termo animax, acis indica o 
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 Gaio ao se referir às coisas futuras, emprega a expressão in rerum natura non est 

para indicar aqueles que ainda não tinham sido concebidos, mas que a escrava poderá 

conceber, uma procriação eventual e futura.  

As expressões “fructus qui in illo fundo nati erunt” e “quod ex illa ancilla natum 

erit” não se referem necessariamente ao nascituro, já concebido e existente, mas podem 

também fazer alusão àquele que será concebido no futuro. Por meio de um legado per 

damnationem havia a possibilidade de dispor coisas que ainda não tinham existência, mas 

que terão no futuro.371 

 

Gai. 2,203: Ea quoque res, quae in rerum natura non est, si modo futura est, per 

damnationem legari potest, veluti: fructus qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex 

illa ancilla natum erit.  

“Também uma coisa inexistente, mas futura, pode legar-se per damnationem, como 

os frutos que nasceram naquele terreno ou o que nascer daquela escrava”.372 

 

Gaio indica a prole eventual por meio da expressão in rerum natura non est. Trata-

se, portanto, não de uma referência direta à prole eventual, mas para salientar a sua 

qualidade de coisa futura, uma potencialidade de direito que eventualmente poderá 

                                                                                                                                                                                
nascituro, no único texto da compilação justinianeia em que é utilizado (Ulp. 46 ad ed. D.38,8,1,8). Veja-se 
P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.87-89, para o qual o termo animans se refere ao 
homem já existente. Também este termo foi utilizado para indicar o homem recém-nascido (Ulp. 9 ad Sab. 
D.28,2,12,1). Na opinião de G. GANDOLFI, Nascita cit. (nota Erro! Indicador não definido. supra), p.507, o 
termo animal em D.38,8,1,8 faz alusão ao ser humano in fieri e na linguagem comum, indica, genericamente, 
todo ser animado. Na lição de C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.182, a 
autora defende não há qualquer vínculo jurídico entre os nascituros e a prole eventual: la posizione del 
concepito risulta dunque differenziata in modo neto, sotto questo profilo, rispetto a quella del non concepito 
ed assimilata, viceversa, a quella del nato. Veja-se G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.17-
18. 
371 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.284-285;337. O escopo principal de Gaio em 
Gai.2,203 é estabelecer a diferença entre os legados per damnationem e per vindicationem. Ambos os 
legados são efetivamente débitos hereditários constituídos em virtude do testamento. O legado per 
damnationem gera uma obrigação (prestação genérica ou específica, alimentos, rendas) a ser paga pelo 
herdeiro ao legatário, geralmente quando o seu objeto era de coisas que não insuscetíveis ao legado per 
vindicationem; o legado per vindicationem tem eficácia real, é a atribuição de uma coisa corpórea da 
propriedade do testador ao legatário, ou seja, o herdeiro não se torna proprietário. No momento da disposição 
do legado per damnationem, ele faz alusão a todos os frutos daquele terreno, ainda que não germinados, e a 
todos os filhos das escravas, embora ainda não concebidos, mas que poderão ser concebidos no futuro 
(concepturus). Cria ao herdeiro uma obrigação, independentemente da existência atual ou não dos frutos ou 
dos filhos da escrava. Ao dispor o legado quod ex illa ancilla ou fructus qui in illo fundo, o testador não 
limita a disposição aos frutos de uma determinada safra ou ao primogênito da escrava, mas se aplicava a 
todos os frutos que um terreno produzisse ao longo do tempo e a todos os filhos que a escrava concebesse no 
decorrer dos anos. Vejam-se A. CORRÊA – G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano cit. (nota 163  supra), 
pp.244-245; M. KASER, Römisches Privatrecht cit. (nota 121 supra), p.415-416; E. BIANCHI, Per un’indagine 
cit. (nota 2 supra), pp.284-285;337. 
372 Tradução de A. CORRÊA - G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano cit. (nota 73 supra), pp.128-129. 
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acontecer. Apenas ao nascituro, que está in rerum natura, pode ter um reconhecimento 

jurídico e uma equiparação com aqueles que estão in rebus humanis.373 

Semelhante é o fragmento de Pompônio ao tratar do legado per damnationem, pois 

utiliza a expressão quidquid illa ancilla peperisset para indicar a prole eventual, como 

objeto da disposição sucessória, em que ambos os casos são relativos a uma disposição de 

res futura.374 

 

Pomp. 5 ad Sab. D.30,24pr.: Quod in rerum natura adhuc non sit, legari posse, 

veluti ‘quidquid illa ancilla peperisset’, constitit: vel ita ‘ex vino quod in fundo meo 

natum est’ vel ‘fetus tantum dato’.  

“Aquilo que ainda não estiver in rerum natura é manifesto que pode ser legado, 

como por exemplo: “o que quer que aquela escrava tiver parido”; ou assim: “do 

vinho que tenha sido produzido no meu terreno” ou “seja dado tal quantidade de 

feto”. 

 

Não era estabelecida no edito a bonorum possessio ao nondum natus (nondum 

animax fuerit), ou seja, à prole eventual. Há necessidade, neste caso, de que a concepção 

tenha ocorrido antes da morte do de cuius, para que se seja possível transmitir os direitos 

sucessórios.  

 

Ulp.46 ad ed. D.38,8,1,8: Si quis proximior cognatus nasci speretur, in ea 

condicione est, ut dici debeat obstare eum sequentibus: sed ubi natus non est, 

admittemus eum, qui post ventrem proximus videbatur. Sed hoc ita demum erit 

accipiendum, si hic qui in utero esse dicitur vivo eo de cuius bonorum possessione 

agitur fuit conceptus, nam sit post mortem, neque obstabit alii neque ipse 

admittetur, quia non fuit proximus cognatus ei, quo vivo nondum animax fuerit.  

“Se algum cognado mais próximo seja esperado nascer, em tal condição está que 

deva se dizer que ele obsta aos seguintes: mas quando não nascer, admitamos 

aquele que parecia próximo depois do ventre. Mas isto assim precisamente deve ser 

entendido: se este que se diz estar no útero foi concebido estando vivo aquele de 

cuja bonorum possessio se trata; pois se (foi concebido) depois da morte tanto não 

                                                           
373 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.344. De acordo com M. LUBRANO, ‘Persona’ e ‘homo’ 
cit. (nota 5 supra), p.194, as fontes romanas nunca se referiram ao nascituro como “pessoa futura”, pois ele é 
considerado pessoa existente desde a concepção. 
374 G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.27. 
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obstará a outro como ele próprio não será admitido, porque não foi cognado 

próximo àquele que vivia ao tempo em que o outro ainda não tinha sido 

animado”.375 

 

Era requisito, portanto, que a concepção ocorresse antes da morte do de cuius para 

que o ventre fosse imitido na posse dos bens. No tempo da morte, quem estivesse no útero 

já era considerado como nascido. Aquele que não estivesse concebido no momento da 

morte, não era chamado nem à sucessão legítima, nem à bonorum possessio.376 

Ulpiano, em matéria de testamento (D.29,2: De adquirenda vel omittenda 

hereditate) afirma que o herdeiro próximo ao filho concebido (póstumo) não poderia 

aceitar a herança, se a mulher estivesse ou fosse reputada grávida. Isto se aplicava tanto às 

sucessões testamentárias quanto àquelas ab intestato. Observa-se neste fragmento o 

princípio da aplicação ao póstumo de uma igualdade conceitual aos filhos já nascidos.377 

                                                           
375 De acordo com C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), p.63, neste fragmento o 
nascituro já concebido é designado primeiro como venter e depois com a locução qui in utero Vejam-se 
H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), pp.39;42-43; Idem, In familia esse. 
Sobre o nascituro na família cit. (nota 232 supra), p.5, em D.38,8,1,8, o ventre era protegido pelo pretor na 
qualidade de cognado (epíteto de significado exclusivo para os membros de uma família). Nas palavras de V. 
SCIALOJA, Diritto ereditario romano cit. (nota 22 supra), p.143, (...) chi non abbia anima alla morte del 
defunto non si possa dire suo cognato. Perchè si richiede la esistenza o almeno il concepimento all’apertura 
della successione? Per la sucessione ‘ab intestato’ – tanto per la hereditas quanto per la bonorum possessio 
– ci è data una spiegazione (...) che la legge delle Dodici Tavole chiamasse alla successione solamente chi 
esisteva alla morte del ‘de cuius’; il pretore poi pressuppone la esistenza perchè non vi è altrimenti 
cognazione per chiamare alle successione ‘unde cognati’. Em relação aos cognados próximos, de acordo 
com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), p.18, Ulpiano utilizou a expressão qui nondum 
animax fuerit com o sentido de “ainda não nascido”. A concreta correspondência entre a expressão in utero 
esse e in rerum natura esse pode ser verificada quando Ulpiano trata do instituto da ad-rogação, para 
demonstrar que o nascituro está submetido à potestas do paterfamilias ad-rogante, desde o momento da 
realização da adrogatio. Tanto o prisioneiro de guerra antes do postliminium, ainda em território inimigo, 
quanto o nascituro antes do seu nascimento, não estão in rebus humanis. Veja-se, Ulp. 26 ad Sab. 
D.1,7,15pr.: Si pater familias adoptatus sit, omnia quae eius fuerunt et adquiri possunt tacito iure ad eum 
traseunt qui adoptavit: hoc amplius liberi eius qui in potestate sunt eum sequuntur: sed et hi, qui postliminio 
redeunt, vel qui in utero fuerunt cum adrogaretur, simili modo in postestatem adrogatoris redigunt. “Se o 
pater familias for adotado, todas as coisas que forem dele e que lhe puderem ser adquiridas, pelo tácito 
direito se transferem àquele que o adotou: mais amplamente do que isso, seguem-no os filhos dele que estão 
em potestas. Mas também, de modo semelhante, são levados à potestas do ad-rogante aqueles que retornarem 
pelo postliminium ou que estiverem no útero quando se ad-rogou”. 
376 G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 supra), p.531. De acordo com G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. 
(nota 2 supra), pp.15;20, demonstra-se frequente nas fontes jurídicas romanas que tanto o verbo no passado 
quanto a aproximação dos termos quid e quod de diversos termos relativos ao grau de parentesco e à sucessão 
do de cuius (nepos, heres, cognatus proximus, postumus) para determinar o número de quotas no qual o asse 
seria dividido e a disciplina a ser aplicada em relação aos herdeiros serem ou não chamados à sucessão 
intestada ou pretoriana. O critério era aquele no qual o nascituro já deveria estar concebido no momento da 
morte do de cuius. Neste caso, in utero esse indica a existência do concebido. V. SCIALOJA, Diritto ereditario 
romano cit. (nota 22 supra), pp.140-141, afirma que o principal requisito para ser capaz de suceder é a 
existência no momento da morte do de cuius, ou seja, basta que tenha sido concebido. 
377 Vejam-se P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.115;190; C. TERRENI, ‘Me puero 
venter erat solarium’ cit. (nota 19 supra), pp.147-148. Sobre a consolidação do princípio de equiparação 
entre os filhos póstumos e os já nascidos, vejam-se Ulp. 15 ad ed. D.26,2,5 e Pomp. 4 l. senat. consult. 
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Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,1: Quod dicitur: ‘proximus a filio postumo heres, dum 

mulier praegnas est aut putatur esse, adire hereditatem non potest: sed si scit non 

esse praegnatem, potest’ accipe proximus a ventre, qui suum heredem pariturus est. 

Et non solum ad testatos haec verba, verum ad intestatos quoque pertinent. Et in eo 

ventre idem accipias, qui legitimum vel consanguineum pariturus est, quoniam 

mortis tempore qui in utero est, quantum ad moram faciendam inferioribus et sibi 

locum faciendum si fuerit editus, pro iam nato habetur. Idemque et per bonorum 

possessionem edictalem denique praetor ventrem mittit in possessionem. 

“O que é dito: ‘o herdeiro próximo do filho póstumo, enquanto a mulher estiver ou 

for reputada grávida, não pode adir a herança378: mas se sabe que ela não está 

grávida, pode’, tome como próximo do ventre que está para nascer heres suus. E 

não somente são pertinentes estas palavras aos testados, mas também aos 

intestados.379 E admitas estar naquele ventre igualmente que está para nascer um 

herdeiro legítimo ou consanguíneo, pois que no tempo da morte quem estiver no 

útero é tido por já nascido, o quanto deva ser feito para o retardamento dos 

inferiores e o quanto deva ser dado lugar para ele, se tiver nascido. E igualmente 

também para a bonorum possessio do edito e, por fim, o pretor envia o ventre à 

posse”.  

 

Era admitido incluir como herdeiro o nondum conceptus, o póstumo que ainda não 

tinha sido concebido, por meio da sucessão testamentária. Isto se deduz da passagem de 

Ulpiano presente no Digesto (D.28,2: De liberis et postumis heredibus instituendis vel 

exheredandis) o qual informa que a todo homem é permitido inscrever entre os próprios 

herdeiros um póstumo, tanto aquele que já foi concebido, quanto aquele que nascerá de 

uma esposa eventual ou de um matrimônio posterior. 

 

Ulp. 3 ad Sab. D.28,2,4: Placet omnem masculum posse postumum heredem 

scribere, sive iam maritus sit sive nondum uxorem duxerit: nam et maritus 

                                                                                                                                                                                
D.38,4,13,1. Segundo G. FONTANA, Qui in utero sunt cit. (nota 2 supra), pp.37;39-40, o jurisconsulto 
Ulpiano considerou a concepção como o momento em que o nascituro adquiria a herança e recebia a tutela 
pretoriana com a concessão da bonorum possessio edictalis. 
378 Desta forma, Ulpiano indica que outros ascendentes ou descendentes não podem realizar a aditio da 
herança enquanto o nascituro existir, pois enquanto há esperança de que ele nasça, a herança lhe é reservada. 
Veja-se Ulp. 8 ad Sab. D.29,2,30,4.  
379 Em relação aos intestados, Ulpiano define-os e estabelece quais sujeitos podem ser enumerados nesta 
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repudiare uxorem potest et qui non duxit uxorem, postea maritus effici. Nam et cum 

maritus postumum heredem scribit, non utique is solus postumus scriptus videtur, 

qui ex ea quam habet uxorem ei natus est, vel is qui tunc in utero est, verum is 

quoque, qui ex quacumque uxore nascatur. 

“Toma-se por certo que todo varão pode inscrever como herdeiro um póstumo, seja 

se já for marido ou se ainda não se casou: pois também o marido pode repudiar a 

esposa e quem não se casou, depois disso pode se tornar marido. Pois também 

quando o marido inscreve um póstumo como herdeiro, parece inscrito não só 

aquele póstumo quem lhe nascer daquela que tem por esposa, ou aquele que ao 

tempo estiver no útero, mas também aquele que de qualquer uma outra esposa 

nascer”.380 

 

Nas Institutas de Justiniano, observa-se que a expressão quae in rerum natura non 

                                                                                                                                                                                
categoria. Veja-se Ulp. 12 ad Sab. D.38,16,1pr. 
380 De acordo com um fragmento de Paulo, poderia ser concedida ao neto concebido mesmo após a morte do 
avô, a posse dos bens contra tábuas e a sua admissão na herança legítima. Paul. 11 resp. D.38,2,47,3: Paulus 
respondit nepotem etiam post mortem avi conceptum superstite liberto bonorum possessionem contra tabulas 
liberti aviti petere posse et ad hereditatem legitimam eius admitti: responsum enim Iuliani tantum ad 
hereditatem legitimam, item bonorum possessionem avi petendam pertinere. “Paulo responde que o neto 
concebido, mesmo depois da morte do avô, pode pedir, sendo supérstite ao liberto, a posse dos bens contra as 
tábuas do liberto do avô e ser admitido à legítima herança dele. A resposta, pois, de Juliano é pertinente 
somente à herança legítima, como é pertinente igualmente à posse dos bens do avô que se deva pedir”. Neste 
sentido, Paulo afirma em outro fragmento que o neto já concebido na emancipação do pai, nascido após a 
morte do avô, poderia receber a posse dos bens do avô em nome de seu pai. O póstumo está na posição de 
suus heres do pai e poderia receber a bonorum possessio dos bens do avô, por successio in locum. Há uma 
continuidade na existência pré-natal e pós-natal, desde a concepção, não constituindo o nascimento qualquer 
ruptura ou uma fase inicial da vida do póstumo. Neste caso, o jurisprudente Paulo utilizou a equidade como 
princípio inspirador da collatio bonorum para evitar uma vantagem injusta para o neto póstumo, ou seja, 
como herdeiro ou legatário dos bens paternos no momento da morte do pai ele devia levar estes bens à 
colação a fim de assegurar a igualdade na participação no patrimônio familiar de todos os outros 
descendentes: Paul. 41 ad ed. D.37,6,2pr.: Cum emancipati filii nomine nepotem postumum post avi mortem 
editum dicimus bonorum possessionem accipere oportere, necessarium erit dicere bona sua eum confere, 
licet non potest dici mortis tempore avi bona habuisse, qui ipse nondum in rerum natura erat; igitur sive 
hereditatem a patre sive legatum acceperit, hoc conferre debebit. “Quando afirmamos que o neto póstumo 
nascido após a morte do avô deve receber a posse dos bens em nome do filho emancipado, será necessário 
dizer que ele leva à colação seus próprios bens, ainda que não se possa dizer que teve bens no momento da 
morte do avô, aquele que ainda não tinha nascido; assim, ora se recebesse do pai uma herança, ora um 
legado, deverá levá-lo à colação”. Vejam-se, P. FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), pp.70-
72; G. GANDOLFI, Nascituro cit. (nota 26 supra), p.531. Faz a equiparação entre nascituros póstumos e 
nascidos, C. TERRENI, ‘Me puero venter erat solarium’ cit. (nota 2 supra), pp.132-133;226, acredita que este 
princípio seja fruto da interpretação da Jurisprudência pontifical e que tenha utilizado o tempus lugendi (dez 
meses) para conferir ao póstumo a qualidade de filho legítimo: risulta, di conseguenza, inevitabile ipottizare 
che l’assimilazione, sotto questo profilo, del concepito al nato sia da ricondurre ad un’attività interpretativa 
di matrice pontificale, orientata ad estender ela portata di una norma in sé diretta, semplicemente, a sancire 
una presunzione di paternità. Para a autora, as fontes confirmavam a possibilidade de sucessão ao concebido 
(póstumo) no momento da morte do de cuius. Com opinião contrária à de TERRENI em relação à 
Jurisprudência Pontifical, E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.246;268, afirma que né di 
finzioni, né di interpretazioni estensive o analogiche si devono essere, dunque, avvalsi i pontifici per 
riconoscere al ‘postumus filius’ – discendente acclarato del ‘paterfamilias’ defunto – la qualità di ‘filius’.  
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est é outro exemplo de indicação da coisa futura e a sua inexistência no presente, v.g., a 

prole eventual que a escrava poderá conceber; os frutos que a coisa frugíferá poderá 

produzir. A prole eventual, neste fragmento justinianeu, pode ser objeto de legado.381  

 

Inst. 2,20,7: Ea quoque res, quae in rerum natura non est, si modo futura est, recter 

legatur, veluti fructus, qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum 

erit.  

“Também se pode legalmente negar o que não existe ainda realmente, mas deva 

existir, por exemplo, os frutos que nascerem naquele fundo, ou o que nascer de uma 

escrava”. 

 

Em outro fragmento de Ulpiano, ao tratar da exceção da coisa julgada, ele 

demonstra a existência daquele que está in rebus humanis e o estabelecimento de uma 

equivalência de tratamento jurídico entre os já nascidos e os nascituros.382 

 

Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7,2: De fructibus eadem quaestio est et de partu: haec enim 

nondum erant in rebus humanis, sed ex ea re sunt, quae petita est: magisque est, ut 

ista exceptio non noceat. Plane si in restitutionem vel fructus vel etiam partus 

venerunt aestimatique sunt, consequens erit dicere exceptionem obiciendam.  

“A mesma questão existe sobre os frutos e sobre o parto: estes, pois, ainda não 

estavam in rebus humanis, mas são daquela coisa que foi pedida: e mais é que esta 

exceção não prejudique. Claramente se, ou os frutos ou também o parto vierem da 

restituição e foram estimados, por consequência se deve dizer que a exceção obsta.” 

 

A expressão nondum erant in rebus humanis parece indicar a inexistência do 

nascituro e dos frutos no momento da primeira reivindicação. Ambos, nascituro e frutos, 

não estavam in rebus humanis quando foi movida a primeira ação reivindicatória.383 

Na primeira reivindicação, o objeto era a própria res frugífera e numa ação 

posterior (ou se se tratasse da mesma ação, num momento posterior à litiscontestatio) eram 

                                                           
381 H.M.F. MADEIRA, O Nascituro no Direito Romano cit. (nota 2 supra), p.59. 
382 Esta era a possibilidade de instituir como herdeiro o escravo de um nascituro. 
383 De acordo com E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.312;317, Ulpiano em D.44,2,7,2 não 
considera o conceptus, mas a prole eventual quando se reivindicava uma escrava que não estava grávida. 
Tanto os frutos quanto o parto, inexistentes no primeiro pedido de restituição, deveria-se realizar a estimação 
(aestimatio), obviamente com relação à potencialidade da coisa reivindicada, seja o terreno, seja a escrava, 
daquilo que cada um poderia produzir no futuro.  
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reivindicados os frutos desta res ou o partus ancillae.384  

Pode-se notar uma indicação da importância jurídica da prole eventual neste caso, 

ou seja, Ulpiano adota o critério da existência ou inexistência do nascituro para determinar 

a possibilidade da aplicação de uma exceptio rei iudicatae em relação ao parto da escrava 

no caso de uma reivindicação posterior. Se o nascituro foi concebido após a litiscontestatio 

da primeira reivindicação da escrava, a exceção é concedida e obsta a ação. Se a escrava 

não estivesse grávida, a exceção não seria oponível, pois excluiria a eadem res. 

Ulpiano baseava a eficácia da exceptio rei iudicatae no fato do nascituro, mesmo 

nascendo após a litiscontestatio, ser existente (in rerum natura, in rebus humanis). Ou seja, 

quando fructus e partus fossem estimados na ação reivindicatória que teve por objeto o 

terreno ou a escrava, a exceção seria oponível. O jurisconsulto considerava a eficácia da 

exceptio no fato de que o nascituro existia materialmente antes da litisconstestatio e 

quando a escrava mãe fosse objeto do pedido da primeira ação reivindicatória, também 

tinha sido o nascituro.385  

A exceção de coisa julgada seria oponível se fosse reivindicada uma escrava 

grávida e após a litiscontestatio ela concebesse e desse à luz, e logo em seguida o mesmo 

autor da primeira reivindicação movesse uma segunda reivindicação sobre o parto.386 

                                                           
384 Ulp. 75 ad ed. D.44,2,7pr.: Si quicum totum petisset, partem petat, exceptio rei iudicatae nocet, nam pars 
in toto est: eadem enim res accipitur et si pars petatur eius, quod totum petitum est. Nec interest, utrum in 
corpore hoc quaeretur an in quantitate vel in iure.(…) si ancillam praegnatem petiero et post litem 
contestatam conceperit et pepererit, mox partum eius petam: utrum idem petere videor an aliud, magnae 
quaestionis est. Et quidem ita definiri potest totiens eandem rem agi, quotiens apud iudicem posteriorem id 
quaeritur, quod apud priorem quaesitum est. “Se alguém, embora tivesse pedido o todo, pedir a parte, a 
exceção da coisa julgada o prejudica, pois a parte está no todo: pois a mesma coisa é recebida, mesmo se é 
pedida uma parte daquilo que foi pedido inteiro. E não interessa se se litigue sobre um corpo, ou sobre uma 
quantidade ou sobre um direito. (...) seu eu tiver pedido uma escrava grávida, e depois da litiscontestatio tiver 
concebido e der à luz, e logo depois eu peça o parto dela: é de grande indagação se parece que eu peço o 
mesmo ou se peço outra coisa. E na verdade assim pode ser definido: todas as vezes que se trata da mesma 
coisa, tantas as vezes se pede a outro juiz posterior aquilo que já foi pedido ao primeiro”. 
385 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), p.311. 
386 E. BIANCHI, Per un’indagine cit. (nota 2 supra), pp.309-312; F. LAMBERTI, Concepimento e nascita 
nell’esperienza giuridica romana cit. (nota 52 supra), p.327, nota 63. De acordo com um fragmento de Paulo 
(Paul. 2 quaest. D.22,1,10), a restituição do parto da escrava é devida quando a escrava mãe que tivesse 
concebido antes da litiscontestatio, desse à luz após este momento da ação reivindicatória. No caso de 
Ulpiano, a escrava deu à luz antes da litiscontestatio e o parto poderia ser exigido apenas se fosse 
mencionado na reivindicação pelo autor. Veja-se Paul. 2 quaest. D.22,1,10: Partum post litem contestatam 
editum restituere possessor debet: quem non deberet restituere, si, cum mater peteretur, iam natus fuisset, 
nisi specialiter et pro hoc egisset. “O possuidor deve restituir o parto nascido depois de contestada a lide: o 
qual não deveria restituir se, quando se pedisse a mãe, já fosse nascido, a não ser que tivesse especificamente 
e por isso tratado”.  
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PARTE III – O CURATOR VENTRIS ROMANO E O 

CURADOR AO NASCITURO NO DIREITO BRASILEIRO 

4. ASPECTOS PRELIMINARES 

Dois são os artigos do Código Civil Brasileiro que se referem diretamente à 

curatela daqueles que ainda estão por nascer, já concebidos, denominados nascituros. Note-

se que os dispositivos indicam que a tese concepcionista prevaleceu sobre a natalista e foi 

adotada pelo legislador na elaboração destas normas civis. Há nestes casos o 

reconhecimento da “personalidade jurídica” do nascituro.  

 

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”. 

Art. 1779: “Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a 

mulher, e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver 

interdita, seu curador será o do nascituro”.387  

 

Note-se que o Código Civil no art. 2º menciona “direitos” do nascituro e não 

“interesses do nascituro”. Isso implica que o curador guarda, conserva e administra não 

apenas o seu patrimônio, mas a própria pessoa do nascituro com todos os seus direitos.388 

                                                           
387 No Código de 1916, a curatela do nascituro estava disposta no art. 462: “Dar-se-á curador ao nascituro, se 
o pai falecer estando a mulher grávida, e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver 
interdita, seu curador será o do nascituro”. O legislador apenas modificou a expressão “pátrio poder” por 
“poder familiar”. A palavra “mulher” não compreende um conceito técnico-jurídico neste artigo, referindo-se 
neste caso à “mãe” (casada, solteira, viúva, separada). Dispunha ainda o art. 458, que “A autoridade do 
curador estende-se à pessoa e bens dos filhos do curatelado, nascidos ou nascituros”. Este dispositivo indica 
claramente que o status de filho é atribuído ao nascituro desde a sua concepção, ou seja, independe de seu 
nascimento com vida. Veja-se S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), pp.228-229.  
388 Note-se bem: “direitos” e “interesses”, e não apenas “interesses” como alguns autores sugerem. Nas 
palavras de J.C. BARBOSA MOREIRA, O Direito do Nascituro à Vida, in RBDF 34 (2006), pp.144-145, nota 5, 
o legislador brasileiro “quando estatuiu, na segunda parte do art.2º, que “a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”, não há de ter usado impensadamente, sem compromisso com a propriedade 
terminológica, a palavra “direitos”. Poderia ter dito “interesses”; não o fez, preferiu dizer “direitos”, e a 
opção não pode deixar de ter significação. “Direitos” é termo técnico, e em princípio deve ser entendido na 
acepção técnica (...) ao nascituro não se hão de reconhecer simples “interesses”, senão também “direitos”, 
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Muitos autores sustentam, no entanto, uma visão patrimonialista, surgida no interesse nesta 

curatela apenas quando o nascituro tem herança, legado ou doação a receber. Mas esta 

visão é muito restrita, pois o curador também protege direitos de outra natureza, não 

apenas aqueles patrimoniais. 

Além disso, deve-se frisar, há um Projeto de Lei, nº 478 de 2007, proposto pelos 

deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini, denominado “Estatuto do Nascituro”, que 

dispõe sobre o curador ao nascituro em seu art. 16: “Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai 

falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a 

mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro”. Verifica-se que, sobre esta 

matéria, seu conteúdo é praticamente idêntico ao do já mencionado artigo 1779 do Código 

Civil. 

Alguns autores para dar explicação ao art. 2º do Código Civil, fazem a separação 

conceitual entre “personalidade” e “possibilidade de ser titular de direitos”. De acordo com 

J.C. BARBOSA MOREIRA
389, entes desprovidos de personalidade podem ser partes em 

processo, e nessa qualidade são titulares de direitos (massa falida, espólio, herança jacente 

ou vacante, condomínio edilício, sociedades sem personalidade jurídica). Para o autor, “no 

direito brasileiro, conquanto desprovido de personalidade, o nascituro é titular de direitos”. 

Acreditamos que não é possível fazer-se tal distinção entre os termos 

“personalidade” e “sujeito de direito”, pois o nascituro tem personalidade390 desde a 

concepção e, além do direito à curatela, um dos objetos do nosso estudo, é titular de 

                                                                                                                                                                                
evidentemente no sentido técnico da palavra”. A abstração pandectística neste tema é ainda maior no Código 
Civil Italiano, ao utilizar a expressão “capacidade jurídica” em seu artigo 1º, sobre o momento da “aquisição” 
da personalidade. Porém, do mesmo modo que o legislador brasileiro, o legislador italiano fala de “direitos” 
do nascituro, não de “interesses”: La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la 
legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Vejam-se também, V.A.A. 
BOMFIM MARINS, Comentários ao Código de Processo Civil, vol.12, 2ªed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2004, p.359; H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.21 Sobre o 
termo “interesse” afirma M.M. SILVA – J.R.P. VERONESE, A Tutela Jurisdicional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, São Paulo, LTR, 1998, p. 124, que ele significa “uma pretensão que designa uma relação que 
tem, em um dos pólos, o homem e, no outro, um bem – material ou não – capaz de satisfazer uma 
necessidade humana, como alimentos, saúde, saber, moradia, trabalho, meio ambiente etc., enfim tudo que 
diga respeito à existência e à garantia de qualidade de vida”. 
389 O Direito do Nascituro à Vida cit. (nota 388 supra), pp.146;148;152. 
390 Assim dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), art. 
4º, nº1, principio: “Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela 
lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente” e a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 
1990, preâmbulo: “Tendo em mente que, como indicado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, 
em razão de sua falta de maturidade física e mental necessita proteção e cuidados especiais, incluindo 
proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento”. Nas palavras de R. LIMONGI FRANÇA, 
Instituições de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, 1988, pp.45;50, “Em ciência jurídica, pessoa é o sujeito de 
direitos, isto é, o ente capaz de adquirir direitos e contrair obrigações (...) Quem diz direitos afirma 
capacidade. Quem afirma capacidade reconhece personalidade”. O nascituro é capaz de direitos e de 
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inúmeros direitos de natureza civil, constitucional (direitos fundamentais), penal, tributária, 

internacional. 

São inúmeras as controvérsias sobre a natureza jurídica do nascituro, se ele tem ou 

não o que os modernos denominaram “personalidade jurídica”. De acordo S.J.A. 

CHINELATO
391, A. VILLAÇA AZEVEDO

392, o momento da concepção (fixação do óvulo 

fertilizado na perede do útero) é o marco inicial da personalidade. O nascituro mantém a 

sua unidade ontológica, desde a concepção e em cada fase de seu desenvolvimento.393 

No Esboço do Código Civil (1864) em relação à Teoria da Ficção de SAVIGNY,394 é 

da autoria de TEIXEIRA DE FREITAS a defesa da igualdade (par condictio entre o nascituro e 

o nascido em inúmeros artigos).395 Considerava o nascituro como pessoa, ente suscetível 

                                                                                                                                                                                
obrigações. 
391 Alimentos Gravídicos do Nascituro cit. (nota 208 supra), p.618; Idem, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 
supra), p.30.  
392 Nascituro é pessoa. Breves Noções, in L’inizio della persona nel sistema giuridico romanista. Roma, 
Università di Roma “La Sapienza”, 1997, pp.4 e 6. Na opinião de S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do 
nascituro cit. (nota 2 supra), p.34, “(...) se o Direito Romano atribuiu direitos ao nascituro, e, entre eles, 
alguns não dependiam – como não dependem – do nascimento com vida, não é aceitável a teoria que sustenta 
que no Direito Romano o nascituro não era sujeito de direito, não tinha personalidade”. Sobre o nascimento 
no Direito Romano, G. GANDOLFI, Nascita cit. (nota 116 supra), p.513, propõe um “conceito” moderno, com 
fundamento nas fontes jurídicas romanas: La nascita è il distacco dal grembo materno, in modo naturale o 
artificiale, di un essere vivente (Paul. 1 ad leg. Iul. Pap. D.50,16,129) ossia dotato – sia pure per breve 
tempo – di autonoma esistenza, anche si esso sai ‘debilis’ (Ulp. 4 ad leg. Iul. D.50,16,135), ‘non integer’ 
(Ulp. 9 ad Sab. D.28,2,12,1) ovvero ‘si membrorum humanorum officia duplicat’ (Pauli Sent. 4,9,4).  
393 Na opinião de R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.78, não é a 
nidação, nem a formação do zigoto, mas o momento da troca de material genético entre um espermatozoide e 
um ovócito (informações cromossômicas) aquele que determina o momento da concepção. É denominada 
singamia a fase da fertilização em que surge um novo código genético, individualizado e diferente de 
qualquer outro ser da espécie humana. Neste momento, tecnicamente, há uma nova pessoa. R. GUARDINI, 
Das Recht des werdenden Menschenlebens cit. (nota 342 supra), pp.28-29, afirma que não há possibilidade 
de exclusão da personalidade e da qualidade de “homem” do nascituro no período de sua gestação, ou seja, 
desde a concepção até o seu nascimento. Não é possível excluir nenhuma das fases de seu desenvolvimento, 
pois deve ser considerado “homem” desde a concepção. A personalidade concede a dignidade ao homem, 
distinguindo-o da demais res presentes na Natureza.  
394 Vejam-se M.P. BACCARI, Curator ventris tra storia e attualità cit. (nota 2 supra), p.49; S.J.A. CHINELATO, 
Direito do Nascituro a Alimentos: uma contribuição do Direito Romano cit. (nota 52 supra), p.112; P. 
FERRETTI, In rerum natura esse cit. (nota 19 supra), p.15. 
395 A. TEIXEIRA DE FREITAS, Código Civil – Esbôço (1864). vols.1 e 2. Rio de Janeiro, Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores – Serviço de Documentação, 1952. Vejam-se arts.16,17,44,53,54,60,61,221,1811-
1814;1817-1819. Notas aos arts. 53 e 221. De acordo com o art. 41, os nascituros são considerados 
“absolutamente incapazes”, pois são incapazes de agir por si só, há neste caso impossibilidade jurídica. O 
Esboço, fruto da tradição romano-justinianeia, foi o modelo para o Anteprojeto do Código Civil Argentino, 
de Dalmacio Vélez Sarsfield, de 10 de janeiro de 1871, que qualifica o nascituro como “pessoa” e dispunha 
em seu art.63: “Son personas por nascer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.” e 
no art. 70: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su 
nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan 
irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren com vida, aunque fuera por 
instantes después de estar separados de su madre”; também em seu artigo 264, apesar da limitação aos filhos 
legítimos, era nítida a influência de TEIXEIRA DE FREITAS, “la patria potestad es el conjunto de los derechos 
que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legitimos, en las personas y bienes de 
dichos hijos, mientras sean menores de edad y no estén emancipados. No Livro I do Código Argentino 
encontra-se a divisão entre las personas de existencia visible e las personas por nascer (a pessoa existe desde 
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de aquisição de direitos (art. 16).  

No Livro I, Título II, Capítulo I (Das pessoas por nascer), FREITAS dispõe, no art. 

53: “São pessoas por nascer as que, não sendo ainda nascidas, acham-se, porém, já 

concebidas no ventre materno”.  

O nascituro, como titular de direitos, necessariamente deveria ser considerado como 

pessoa, não como uma ficção, mas como o reconhecimento da realidade, que assimila os 

nascituros aos filhos já nascidos.396 

No mesmo livro, Título I, Capítulo III – Do tempo da existência visível das 

pessoas. §1º Do princípio da existência visível das pessoas. 1º Da existência antes do 

nascimento, dispõe o artigo 221: “Desde a concepção no ventre materno começa a 

existência visível das pessoas e antes de seu nascimento elas podem adquirir alguns 

direitos, como se já tivessem nascidas”.397 

Muitos autores reconhecem a “personalidade jurídica” do nascituro desde a 

concepção (TEIXEIRA DE FREITAS, S. J. S. CHINELATO, A. OLIVEIRA FARIA, FRANCO 

                                                                                                                                                                                
a concepção). É importante salientar que em 1984, o Código Civil Peruano também seguiu esta tradição 
romano-justinianeia ao declarar solenemente a existência do nascituro desde a sua concepção. Art. 1º: La 
persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El 
concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 
condicionada a que nazca vivo. Também neste sentido o Código Cubano de 1987 adotou a teoria da 
personalidade condicional ao dispor em seu art. 25: “El concebido se tiene por nacido para todos los efectos 
que le sean favorables, a condición de que nazca vivo”. De acordo com M.C. RUSSOMANO, El ‘nasciturus’ 
en el Derecho Romano y el criterio de Freitas, in Revista Brasileira de Direito Comparado 10 (1991), p.84: 
“(...) según Freitas, los concebidos – ‘qui in utero sunt’ – son realmente personas y sujetos de derechos; y 
por eso se les da un curador, no existiendo ninguna ficción en ello”. Vejam-se N.D. RINALDI, El Derecho 
Romano acepta el comienzo de la existencia de las personas desde la concepción en el seno materno, in 
Revista Brasileira de Direito Comparado 13 (1992), p.123; J.M. CASTAN VAZQUEZ, La tradición jurídica 
sobre el comienzo de la vida humana cit. (nota 1 supra), p.12466-12468; R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, 
Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.59-61;63-64. 
396 R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), p.52. Contra este entendimento, 
por considerar inexistente a personalidade do nascituro e que direitos apenas são conferidos às pessoas já 
nascidas, S.A. SEMIÃO, Os Direitos do Nascituro – Aspectos Cíveis, Criminais e do Biodireito, 2ªed., Belo 
Horizonte, Del Rey, 2000, pp.83-91, que considera a infundada possibilidade de existência de um “ser 
humano” que não seja “pessoa”, ou seja, considera a separação dos caracteres biológicos e jurídicos no 
nascituro. Afirma na p.90: “Não tendo o nosso diploma civil declinado o nascituro como pessoa 
absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, chega-se à óbvia dedução de que a curatela a ele conferida 
não é no sentido de representação, mas, sim, de vigiar, de cuidar e de pôr a salvo as suas expectativas de 
direito, para o caso de vir a nascer com vida, resguardando assim os interesses do ser humano por nascer, 
que, juridicamente, ainda não é pessoa, mas mera expectativa de pessoa”.  
397 De acordo com R.D. RABINOVICH-BERKMAN, Vida, Cuerpo y Derecho cit. (nota 6 supra), pp.64-67;70, 
TEIXEIRA DE FREITAS e VÉLEZ SARSFIELD consideravam o nascituro como pessoa “atual” (não meramente 
potencial), reconhecendo sua realidade jurídica e biológica, a identidade entre a vida humana e a 
personalidade, não como uma ficção. De acordo com este pensamento, (...) en el esquema de Velez, la 
personalidad comienza, para la adquisición de cualquier derecho de que se trate, con la concepción. Pero la 
adquisición de derechos patrimoniales (y sólo de éstos) estará supeditada a la condición del nacimiento no 
abortivo.(...) Toda ficción es, en el fondo, una mentira, asumida como tal, y las mentiras pueden en cualquier 
momento ser retificadas. Estes “alguns direitos” mencionados no artigo 221 do Esboço, indica que, embora o 
nascituro seja considerado pessoa desde a concepção, a personalidade é restrita a alguns direitos, pois os 
direitos denominados “patrimoniais” ficariam suspensos sob a condição do nascimento com vida.  
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MONTORO, FRANCISCO AMARAL, MARIA HELENA DINIZ, R. LIMONGI FRANÇA, F. TARTUCE) 

condicionando resolutivamente apenas os direitos patrimoniais, pois o direito de nascer e a 

proteção jurídica do nascituro existem na plenitude, antes do nascimento (enunciado 

negativo de uma condição resolutiva – nascimento sem vida).398 

Alguns julgados têm adotado a teoria concepcionista. Um deles, do Superior 

Tribunal de Justiça, reconheceu danos morais ao nascituro, pela morte de seu pai ocorrida 

durante a sua gestação (STJ, REsp 399.028/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

4ªTurma, j.26-2-2002, DJ 15-4-2002, p.232). Outros deferiram a indenização pelo seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de falecimento em acidente automobilístico (TJRS, 

Recurso Cível n. 71001157478, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 12-4-2007; STJ, REsp 1120676/SC, Rel. 

Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 7-12-2010, DJe 4-2-2011).399 

Ao se verificar o instituto da “curatela ao nascituro” em outros ordenamentos 

jurídicos, a grande maioria não o prevê. Tanto na França quanto na Itália, a curatela do 

nascituro foi ab-rogada, criando uma verdadeira lacuna na legislação civil em relação à 

proteção dos direitos dos nascituros e dos embriões pré-implantatórios.  

 Na França, o Código de Napoleão (1804), previa a nomeação de um “curador ao 

ventre” no artigo 393, se, no momento da morte do marido, a esposa estivesse grávida:  

 

                                                           
398 Nas palavras de R. LIMONGI FRANÇA, Instituições de Direito Civil cit. (nota 390 supra), p.49, “a doutrina 
racional é aquela que admite a condição de pessoa a partir da concepção”. De acordo com S. J. A. 
CHINELATO, Alimentos Gravídicos e os Direitos do Nascituro cit. (nota 208 supra), p.618; Idem, Direito do 
Nascituro a Alimentos: uma contribuição do Direito Romano cit. (nota 52 supra), p.119, “Considerando a 
não taxatividade do artigo 2º, a previsão expressa de direitos e “status” ao nascituro, bem como o conceito de 
personalidade, sustentamos que o Código Civil, filia-se à corrente concepcionista que reconhece direitos e 
“status” ao nascituro desde a concepção, como já ocorria no Direito Romano”. Veja-se, neste sentido, A.F. 
MONTORO - A. O. FARIA, Condição jurídica do nascituro no Direito Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1953, p. 
14. Para M.H. DINIZ, O Estado Atual do Biodireito, 6ªed., São Paulo, Saraiva, 2009, p.116, “O embrião, ou o 
nascituro, tem resguardados, normativamente, desde a concepção, os seus direitos, porque a partir dela passa 
a ter existência e vida orgânica e biológica própria, independente da de sua mãe. Se as normas o protegem é 
porque tem personalidade jurídica”. 
399 F. TARTUCE, Direito do Nascituro ou Direitos Gravídicos, in Direito de Família – Novas Tendências e 
Julgamentos Emblemáticos, 2ªed., São Paulo, Atlas, 2012, p.387. De acordo com A.L. BOULOS RIBEIRO, O 
Nascituro como pessoa e os reflexos no sistema da responsabilidade civil, Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 2010, pp.82-85;88-89;97, as principais questões julgadas pelos 
tribunais envolvendo lesão à vida do nascituro dizem respeito a casos de acidentes com veículos automotores 
(seguro obrigatório de responsabilidade civil automobilística). Alguns exemplos jurisprudenciais que 
consideraram devida a indenização ao nascituro: TA/RJ, Ap. Cív. n. 2.804/95, j. 13-06-1995, Rel. Antonio 
Eduardo Ferreira Duarte; TJRS, Ap. Cív. n. 70002027910, Sexta Câmara Cível, j. em 28-03-2001, Rel. 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira; TJRJ, Apelação n. 0118477-04.2005.8.19.001 (2006.001.13466), Des. 
Odete Knaack de Souza, j. 04-05-2006, Oitava Câmara Cível; TJRS, Recurso Cível n. 71002287167, 
Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Rel. Eduardo Krämer, j. 15-10-2009. 
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“Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au 

ventre par le conseille de famille. / A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra 

tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur”.400  

 

Na Itália, o Curator Ventris era previsto desde o Código do Reino das duas Sicílias 

de 1819 (art.315). Também estava disposto no Código Parmense de 1920 (art.169) e no 

Código Albertino de 1837 (art.251). Posteriormente, o instituto foi previsto nos Códigos de 

1865 e de 1942.  

 

Codice Civile del 1865, art. 236: Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, 

il tribunale, sull’istanza di persona interessata, può nominare un curatore al 

ventre;  

Codice Civile del 1942, art. 339: Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, 

il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può 

nominare un curatore per la protezione del nascituro, e occorrendo, per 

l’amministrazione dei beni di lui.401 

 

 Porém, em 1975, o Parlamento Italiano suprimiu a “curatela ao ventre” de seu 

ordenamento jurídico, por meio da Lei de 19 de maio, n.151, da denominada Riforma del 

diritto di famiglia. O instituto, de maneira equivocada, foi considerado mais como uma 

vigilância e uma limitação ao poder da mãe do que como uma proteção ao nascituro.402  

                                                           
400 “Se, no momento da morte do marido, a mulher está grávida, será nomeado um curador ao ventre pelo 
conselho de família. / Ao nascimento do filho, a mãe se tornará tutora, e o curador será, de pleno direito, o 
tutor sub-rogado”. 
401 Código Civil de 1865, art. 236: “Se à morte do marido a esposa se encontra grávida, o Tribunal, sob o 
pedido de pessoa interessada, pode nomear um curador ao ventre”; Código Civil de 1942, art.339: “Se à 
morte do marido a esposa se encontra grávida, sob o pedido de qualquer um que tenha interesse ou do 
Ministério Público, pode nomear um curador para a proteção do nascituro, e sendo necessário, para a 
administração de seus bens”. 
402 Vejam-se M.P. BACCARI, La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore 
Giustiniano, Torino, Giappichelli, 2006, pp.52-53;56-57; Idem, Curator Ventris – Il concepito, la donna cit. 
(nota 1 supra), pp.275-289. Na doutrina brasileira, utiliza praticamente os mesmos argumentos para criticar a 
finalidade e a justificativa do instituto, M.B. DIAS, Manual de Direito das Famílias. 8ªed. São Paulo: RT, 
2011, p.627, “Não se encontra muita justificativa para a determinação de nomeação de curador ao nascituro. 
(...) Além de sua deficiente redação, revela o dispositivo resquício da feição patriarcal da família (...) como o 
nascituro é menor e incapaz, a hipótese seria mais de tutoria”. Na doutrina italiana, C. CAVAGNARI, Curatore 
al ventre, in Enciclopedia Giuridica Italiana III.4 (1906), pp.1130-1131, já criticava e condenava o instituto 
do curador ao ventre, considerando-o “antiquado”, “machista” e “perturbador da ordem e da paz familiar”: Vi 
ha che se era giustificato l’istituto del curatore del ventre in una legislazione come la romana, dove il volere 
della donna era giuridicamente e socialmente quasi nullo, dove ella era soggetta alla tutela del padre o del 
marito per tutta la vita, dove insomma più che persona oggetto di diritti era essa oggetto dell’altrui volontà, 
non lo ho può più essere in una legislazione moderna, nella quale la donna va man mano conquistando il 
posto che le compete. O autor não considera, porém, que o curador protege em primeiro lugar e como escopo 
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Não há justificativa para adjetivar o instituto da “Curatela ao Nascituro” de 

“machista”, “antiquado” ou “perturbador da ordem familiar”. Pelo contrário, ao proteger os 

direitos do nascituro, o instituto também protege os direitos, a liberdade e a dignidade da 

mãe. Em suma, a curatela ao nascituro não deve ser considerada um limite ao poder 

familiar da mãe, mas uma proteção do nascituro e do suposto desejo da mãe em condições 

ordinárias.403  

Por sua vez, percebe-se a influência do direito romano no ABGB, código civil 

austríaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), na manutenção do instituto da Curatela 

ao Nascituro, disposta em seu §269:  

 

In Rücksicht auf Ungeborn ein wird ein Kurator entweder für die 

Nachkommenshaft überhaupt, oder für eine bereits vorhandene Leibesfrucht (§22) 

aufgestellet. Im ersten Falle hat der Kurator dafür zu sorgen, dass die 

Nachkommenschaft bei einem ihr bestimmten Nachlasse nicht verkürzet werde; im 

zweiten Falle aber, dass die Rechte des noch ungebornen Kindes erhalten 

warden.404 

 

Percebe-se que o Código Civil Austríaco de 1811, já previa uma proteção, por meio 

de um curador, tanto dos direitos do nascituro (bereits vorhandene Leibesfrucht), quanto 

dos eventuais direitos sucessórios da denominada prole eventual (Ungeborn). O ABGB 

seguiu os princípios jurídicos e a terminologia romana, ao incluir na curatela ao nascituro 

também a denominada prole eventual.  

                                                                                                                                                                                
principal, o nascituro, ser autônomo em relação à mãe. 
403 M.P. BACCARI. Persona e famiglia cit. (nota 108 supra), pp.30, nota 27;31-33; Idem, Curator Ventris – Il 
concepito, la donna cit. (nota 1 supra), pp.-289; Idem, La difesa del concepito nel diritto romano cit. (nota 
402 supra), p.48.  
404 Tradução: “Em consideração ao nascituro, estabelece-se um Curador, quer para a prole em geral, quer 
para um feto já existente (§22). No primeiro caso, o Curador tem que cuidar para que a prole não tenha 
redução em uma determinada herança; no segundo caso, porém, para que os direitos da criança ainda não 
nascida sejam obtidos”.  
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5. CURADOR NA PROTEÇÃO DOS INTERESSES 

DIFUSOS DO NASCITURO – IMPORTÂNCIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

A curatela é um munus público, um encargo público sob a fiscalização do Estado. A 

curatela ao nascituro é temporária, pois, quando do nascimento, a criança deverá ser posta 

sob tutela. Aplica-se ao instituto a disciplina geral da tutela, com as restrições legais (CC 

arts. 1735, 1736, 1781 e 1782).  

O cônjuge, ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, tem a 

prioridade para exercer a curatela legítima do outro cônjuge quando interdito. Na falta do 

cônjuge, o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se mostrar mais apto (CC 

art.1775).405 

O Código Civil de 2002, da mesma forma como estava disposto no artigo 462 do 

Código de 1916, condicionou a curatela do nascituro ao falecimento do pai e à gravidez da 

mulher. Sendo a mãe incapaz por deficiência mental ou tendo perdido o “poder familiar” 

por sentença, já que a morte do marido importa na permanência do poder parental com a 

mãe, o mesmo curador dela será o do nascituro. Nesta hipótese, a unidade da representação 

e defesa compete ao curador que a ela tenha sido designado.406 

                                                           
405 J.M. BRUM, Curatela, Rio de Janeiro, Aide, 1995, p.125; C.A.D. MALUF - A.C.R.F.D. MALUF, Curso de 
Direito de Família, São Paulo, Saraiva, 2013, p.770-780; W.B. MONTEIRO - R.B. TAVARES DA SILVA, Curso 
de Direito Civil – Direito de Família, v.2, 40ªed., São Paulo, Saraiva, 2010, pp.590-602; M.H. DINIZ, Curso 
de Direito Civil Brasileiro – Direito de Família, v.5, 27ªed., São Paulo, Saraiva, 2012, p.710. 
406 S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.229, exemplifica alguns casos em que a 
mulher poderia perder o poder familiar, caracterizando o abandono do nascituro: a mãe viciada em tóxicos, 
alcoólatra ou aquela que pratica atos contra a moral e os bons costumes. Nestes casos, a mãe deixa de ser 
administradora e usufrutuária dos bens do nascituro. Com a curatela do nascituro, o legislador atribuiu o 
mesmo tratamento ao nascituro e ao absolutamente incapaz já nascido. De acordo com F. TARTUCE, Direito 
Civil. Direito de Família, v.5, São Paulo, Método, 2015, p.617, “O nascituro é tratado como menor, a ser 
representado pelo seu curador, que irá administrar eventuais interesses patrimoniais futuros do mesmo”. 
Veja-se, como exemplo na jurisprudência, que a proteção patrimonial do nascituro, equiparado aos filhos já 
nascidos, como menor impúbere absolutamente incapaz, deveria ter sido realizada com a nomeação de um 
curador ao nascituro para evitar simulação por meio de venda de bens hereditários de ascendente a 
descendente. O curador do nascituro deveria pleitear a nulidade da cessão de direitos hereditários para 
descendente, por ausência de sua anuência: “Anulação de Negócio Jurídico – Duplo Fundamento – 
Ocorrência de coação – Decadência da pretensão de anular o negócio por vício de consentimento, diante do 
escoamento do prazo quadrienal. Venda de ascendente a descendente – “Falta de anuência de filha nascitura 
à cessão de direitos hereditários feita ao outro filho – Negócio anulável no regime do Código Civil de 1916, 
como já afirmava a jurisprudência do STJ – Inocorrência de prescrição ou decadência, que não correm contra 
absolutamente incapazes – Necessidade de anuência ou mediante autorização judicial, ou nomeação de 
curador especial, para preservar os interesses da nascitura, e evitar a doação disfarçada de venda, em prejuízo 
de seus direitos hereditários futuros. Ação procedente em parte, para anular apenas a cessão dos direitos feita 
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Este “curador dativo” pode ser um Defensor Público ou um advogado (ad hoc). Há 

ampla liberdade para o juiz nomear este advogado para a defesa do nascituro. 

Há outras situações em que se deve nomear curador ao nascituro: 1) pai 

desconhecido e mãe interdita ou fora do poder familiar407; 2) pai e mãe interditos; 3) pai e 

mãe fora do poder familiar – pai incapaz (menores ou por decisão judicial, na forma do CC 

art. 1638); 4) pai ausente; 5) se a mulher não revela quem é o pai da criança; 6) no caso, 

mais raro, porém possível, do pai e da mãe falecerem durante a gestação ocorrida na 

denominada “gravidez” ou “gestação por substituição” (barriga de aluguel). 

Além da mãe, companheira ou convivente, qualquer outro interessado tem 

legitimidade para provocar a nomeação do curador do nascituro, inclusive o Ministério 

Público. Na falta de um requerente legitimado, o Ministério Público pode exigir a 

interdição da mãe, para o resguardo tanto dos interesses dela quanto do nascituro. Neste 

caso, o juiz nomeará um defensor para a mãe e um curador ao nascituro.408 

A defesa dos direitos do nascituro pode ser realizada pelo Promotor de Justiça409 de 

duas formas principais: como custos legis, no controle da lei como “interveniente” em 

todas as causas em que haja interesse público na defesa dos absolutamente incapazes, 

como representante dos nascituros realizando uma assistência judiciária supletiva.410 

                                                                                                                                                                                
ao irmão da autora Wanda” (TJSP, Ap. Cível n. 370.587-4/7, Piracicaba – Quarta Câmara de Direito Privado, 
Rel. Francisco Loureiro, j. 02.04.2009, Reg. 27.04.2009). 
407 Exemplifica V.A.A. BOMFIM MARINS, Comentários ao Código de Processo Civil cit. (nota 388 supra), 
p.361, alguns casos que podem levar à interdição e à suspensão do poder familiar da mãe e exigiriam a 
nomeação de um curador ao nascituro: prática atos contrários à moral e aos bons costumes (art.1.638, III, do 
CC); suspensão do poder familiar, no caso de sentença irrecorrível à pena que exceda dois anos de prisão (art. 
1.637, parágrafo único do CC). 
408 A atuação do Ministério Público apresenta um amplo grau de autonomia ao exercer a sua função, com o 
escopo de aplicar a lei na busca do bem comum. A sua competência é ampla para atuar no campo dos 
interesses metaindividuais, considerados como interesses públicos. Vejam-se, F. C. PONTES DE MIRANDA, 
Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família cit. (nota 28 supra), p.469; J.M. 
BRUM, Curatela cit. (nota 405 supra), p.124; J.C.B. PUOLI, Responsabilidade Civil do Promotor de Justiça 
na Tutela a interesses Metaindividuais, Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2005, 
pp.42;45. Sobre a origem do Ministério Público, afirma C.A. BÖTTCHER, Il tribunato della plebe e il 
Ministério Público del Brasile, in RFD 106/107 (2012), p.56 que ela remonta às Ordenações Manuelinas 
(1,34), com a criação do Promotor de Justiça. Na Constituição de 1934 surge o Ministério Pùblico como 
instituição autônoma. 
409 De acordo com H.N. MAZZILLI, Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – Comentários 
Jurídicos e Sociais, coord. Munir Cury, 7ªed., São Paulo, Malheiros, 2005, p.646, o Promotor de Justiça é um 
agente político do Estado, “o Promotor de Justiça é agente estatal que exerce ofício de Ministério Pùblico, 
estabelecendo-se entre ambos uma relação de organicidade e não apenas de representação”. 
410 Art. 82, II do CPC. Veja-se H.N. MAZZILLI, Regime Jurídico do Ministério Público, 6ªed., São Paulo, 
Saraiva, 2007, p.561. Em relação à intervenção do Ministério Público como custos legis, afirma A.C. COSTA, 
Código de Processo Civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 4ªed., Barueri, 
Manole, 2012, pp.372-373, “o que defende o custos legis é o interesse do Estado de ver a lei perfeitamente 
aplicada a situações jurídicas de extrema relevância social. É um interesse identificável com o do próprio 
Estado-juiz e completamente distinto do das partes”. De acordo com J.C.B. PUOLI, Responsabilidade Civil 
cit. (nota 408 supra), p.143, na expressão “interesses metaindividuais” há um denominador comum com a 
expressão “interesse público” e da qual são espécies os interesses coletivos e difusos. No conceito de R.C. 
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As funções de custos legis, de representar os interesses públicos e agir em nome 

dos incapazes era realizada pelo Ministério Público, antes da Constituição Federal de 1988, 

por meio das denominadas “Curadorias de Ausentes e Incapazes”. Hoje, esta função 

poderia ser suprida pela Promotoria de Justiça da Infância e do Adolescente, tendo em 

vista o interesse público a ser protegido pelo Ministério Público, para promover a defesa de 

interesses transindividuais (difusos e individuais homogêneos) relacionados ao nascituro, 

de acordo com as suas funções institucionais previstas no art. 129, IX da Constituição 

Federal.411 

Após a Constituição Federal de 1988, para cumprir as antigas funções do Ministério 

Público foram criadas as Defensorias Públicas, cuja função principal é a de representar o 

“Estado” e os “necessitados”. Dentre estes “necessitados” (hipossuficientes, carentes 

organizacionais) que devem ter seus direitos defendidos, estão os nascituros.412 

O conceito de dignitas dos romanos, como visto na Parte II deste trabalho, era o 

parâmetro adotado para a determinação das prestações alimentares devidas à mulher e ao 

                                                                                                                                                                                
MANCUSO, Interesses Difusos – Conceito e Legitimação para agir, 8ªed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2013, p.153, este utiliza a expressão “interesses difusos” e explica que “são interesses metaindividuais, que, 
não tendo atingido o grau de agregação e organização necessário à sua afetação institucional junto a certas 
entidades ou órgãos representativos dos interesses já socialmente definidos, restam em estado fluido, 
dispersos pela sociedade como um todo”. 
411 Estas funções são compatíveis com a finalidade do Ministério Público, não há inconstitucionalidade. Veja-
se, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.060/1990, art. 201, III e V; art.82, I do CPC. De acordo com 
A.C. COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota 410 supra), pp.368 e 371, “a indisponibilidade do direito do 
incapaz não resulta (...) da relevância social do interesse de que é titular, mas da relevância geral do interesse 
genérico de que se dê proteção adequada àquele que se encontra em situação de fragilidade. À ordem e ao 
equilíbrio sociais interessam, sobremodo, o amparo e o resguardo do hipossuficiente, razão por que a lei, para 
alcançar a consecução desse desiderato, torna todos os direitos do incapaz indisponíveis”. Veja-se, Ac. un. da 
4ª Câm. Civ do TJRS de 25.9.74, na Ap. 23.083, rel. Des. Júlio Costamilian Rosa, RJTJRGS 50/323: “O art. 
877 do CPC, é expresso no sentido de que, antes do exame para a verificação da gravidez, deve ser ouvido o 
órgão do Ministério Público. Na espécie essa determinação imperativa da lei não foi cumprida. O exame 
realizou-se sem que se tivesse propiciado ao órgão do Ministério Pùblico fiscalizar a perícia e tormar as 
cautelas e providências que bem entendesse. O art. 246 do Código referido, torna nulo o processo, quando o 
Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir e segundo o parágrafo no 
mesmo artigo, a nulidade poderá ser apenas parcial. Não há, na espécie, como o fez a decisão recorrida, como 
poder reconhecer-se a ocorrência de nulidade suprível. No feito ajuizado impunha-se a presença, desde o 
início e em todos os seus atos, do órgão do Ministério Público. Tinha auferido órgão, na sua atribuição de 
fiscal da aplicação da lei, não apenas interesse, mas dever de acompanhar a verificação requerida na inicial. 
Meu voto é dando provimento à apelação para anular o processo a partir do momento em que o órgão do 
Ministério Público devia, em face de determinação legal, ser ouvido”. Vejam-se J.C.B. PUOLI, 
Responsabilidade Civil cit. (nota 408 supra), pp.146-147; R.C. MANCUSO, Interesses Difusos cit. (nota 410 
supra), p.253. 
412 CF art. 134: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição Federal”. Veja-se Projeto de CPC, Livro I, Título VIII – Da Defensoria Pública, art. 160: 
“A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Parágrafo único. 
A representação processual pela Defensoria Pública gera a presunção relativa de hipossuficiência da parte”. 
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nascituro requeridas pelo curador do nascituro. Este conceito pode ser compreendido 

modernamente como um “direito difuso” referente à defesa da “qualidade de vida”, tanto 

da gestante quanto do nascituro. Os direitos difusos são valores éticos, jurídicos, sociais, 

sem contornos precisos.  

O próprio “Estado” é titular destes direitos (direito cogente). Os nascituros devem 

ter seus direitos difusos protegidos pelo Ministério Público, na sua função de “defensor do 

povo”, do regime democrático e dos direitos difusos, conforme o artigo 129, III da 

Constituição Federal de 1988. Por exemplo, o Promotor intervém como “curador do 

nascituro” quando há ausência dos pais ou de familiares próximos para representar o 

nascituro e também em caso de divergência entre os interesses dos familiares e os direitos 

do nascituro.413 

Como exemplo jurisprudencial, cite-se a decisão do Min. Teori Albino Zavascki 

indica a legitimidade judicial do Ministério Público, com fundamento no artigo 127 da 

Constituição Federal, na defesa de direitos individuais indisponíveis (direitos difusos) do 

nascituro, no caso de sua mãe ser hipossuficiente e estar em estado crítico de saúde. Neste 

caso, protege-se o direito do nascituro à vida, à saúde, a uma adequada assistência pré-

natal.414 

 

REsp 933.974/RS – RS (2007/0056517-8), Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU 

19.12.07. Relatório: “Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em demanda visando a 

internação hospitalar da gestante hipossuficiente até superação da fase crítica do 

seu estado de saúde, negou provimento à apelação do ora recorrente, decidindo, 

no que importa ao presente recurso, que compete ao Ministério Público, dentre 

outras atribuições, promover a defesa dos direitos individuais indisponíveis, bem 

                                                                                                                                                                                
Veja-se R.C. MANCUSO, Interesses Difusos cit. (nota 410 supra), p.260. 
413 Veja-se art. 83, II do CPC. De acordo com H.N. MAZZILLI, Regime Jurídico cit. (nota 410 supra), p.64: 
“Na área cível, o texto constitucional ora em vigor conferiu ao Ministério Público ampla legitimidade ativa e 
interventiva para a defesa dos interesses sociais e individuais, dos interesses difusos e coletivos, e do 
patrimônio público e social (CF arts. 127 e 129, II)”. Veja-se também a Lei n. 8625/1993, art.1º. Dentre os 
direitos indisponíveis do nascituro (direitos de alta relevância social, inalienáveis, cuja observância depende a 
sobrevivência do próprio “Estado”), podemos citar o direito à vida, ao nome, à imagem, à sepultura no caso 
de natimorto.  
414 O nascituro deve ser considerado neste caso, pessoa individualmente considerada que deve ter seus 
direitos individuais indisponíveis tutelados pelo Ministério Pùblico. Em relação aos interesses difusos, afirma 
J.C.B. PUOLI, Responsabilidade Civil do Promotor cit. (nota 408 supra), p.147, que há coincidência entre o 
interesse difuso e um interesse público concreto: “o interesse difuso corresponde a uma manifestação 
concreta de um interesse metaindividual que repercute por toda a sociedade e que potencialmente pode se 
contrapor a outros interesses igualmente dispersos e havidos na sociedade”.  
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como dos interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127 e 129, inciso III), impondo-se 

o reconhecimento de sua legitimidade ativa para postular, em nome próprio, 

direito individual alheio”.415 

Ementa: Processo Civil. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação 

visando a internação hospitalar de gestante hipossuficiente em crítico estado de 

saúde. 

1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa de direitos individuais 

indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente 

considerada. 

2. O art. 127 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a incumbência de 

defender interesses individuais indisponíveis, contém norma auto-aplicável, 

inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo. 

3. Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do direito à vida e à 

saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição, em favor da gestante 

hipossuficiente que necessite de internação hospitalar quando seu estado de saúde 

é crítico. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de 

direitos individuais homogêneos, mas sim por tratar de interesses individuais 

indisponíveis.  

4. Recurso especial improvido. 

 

No contexto da ampliação das atribuições do Ministério Público como órgão agente 

no campo do direito civil, é preciso que se retomem e aprimorem os meios processuais 

para a proteção ao nascituro, de seus direitos individuais indisponíveis, tendo em vista que 

estão envolvidos neste caso direitos difusos e de interesse público.416 

                                                           
415 O agravo regimental AgRg, no REsp 1045750/RS (2008/0072261-4), Rel. Min. Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 23.06.2009, DJe 04.08.2009, não foi provido por Teori Albino Zavascki, fundamentado 
em uma sentença que considerou improvido o Recurso Especial nº933.974. “Processo Civil. Gestante. Estado 
Crítico de Saúde. Ação Civil Pública. Legitimidade do Ministério Público. Direito Indisponível. 1. A 
demanda envolve interesse individual indisponível na medida em que diz respeito à internação hospitalar de 
gestante hipossuficiente, o que, sem sombra de dúvidas, repercute nos direitos à vida e à saúde do nascituro e 
autoriza a propositura da ação pelo Ministério Público. 2. “Tem natureza de interesse indisponível a tutela 
jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição, em favor de 
gestante hipossuficiente que necessite de internação hospitalar quando seu estado de saúde é crítico. A 
legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas 
sim por se tratar de interesses individuais indisponíveis. 3. Agravo regimental não provido". Clara é a lição 
de F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), 
p.232: “Durante a gravidez, a herança (por exemplo) que haja de pertencer ao nascituro é tida como 
pertencente a ele desde a abertura da sucessão”. 
416 Veja-se, H.N. MAZZILLI, Regime Jurídico cit. (nota 410 supra), p.560. Sobre a proteção do interesse 
público realizado pelo Ministério Pùblico, afirma C.A. BÖTTCHER, Il tribunato della plebe cit. (nota 408 
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O Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973) prevê 

nos arts. 877 e 878417, a “posse em nome do nascituro”, legitimando a mãe, companheira 

ou convivente, para promover a tutela de urgência, requer ao juiz, por meio de petição 

escrita, que o Ministério Público nomeie um médico para atuar como perito e que irá 

examiná-la para constatar a comprovação de sua gravidez ou negá-la. Provando a sua 

gravidez e sendo titular do poder familiar, a mulher será investida na posse dos direitos ao 

nascituro. Se negativo, o juiz profere a sentença de improcedência do pedido.418 

Neste caso, a interferência do Ministério Público é obrigatória, como ocorre em 

todo e qualquer processo em que uma das partes seja incapaz.419 

                                                                                                                                                                                
supra), p.58, interesse pubblico non va inteso come interesse dello Stato, bensì come interesse della 
collettività o bene generale, ricollegandolo alla etimologia originaria di ‘populus’. In effetti, gli interessi del 
popolo stesso sono diversi da quelli dei governanti. De acordo com S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do 
nascituro cit. (nota supra), p.280, a legitimação da mãe, do curator ventris e poderíamos estender, também ao 
Ministério Público, “não se trata de legitimação extraordinária, mas, sim, de representação, pois o 
representante age em nome alheio (do nascituro), para defesa de pretensão alheia (do nascituro). Seguem as 
regras da representação dos absolutamente incapazes, que tem capacidade para ser parte, mas não tem 
capacidade processual”. 
417 Art. 877: “A mulher que, para garantia dos direitos do filho nascituro, quiser provar seu estado de 
gravidez, requererá ao juiz que, ouvido o órgão do Ministério Público, mande examiná-la por um médico de 
sua nomeação. §1º O requerimento será instruído com a certidão de óbito da pessoa, de quem o nascituro é 
sucessor. §2º Será dispensado o exame se os herdeiros do falecido aceitarem a declaração da requerente. §3º 
Em caso algum a falta do exame prejudicará os direitos do nascituro”;  
Art. 878: “Apresentado o laudo que reconheça a gravidez, o juiz, por sentença, declarará a requerente 
investida na posse dos direitos que assistam ao nascituro. Parágrafo único. Se à requerente não couber o 
exercício do pátrio poder, o juiz nomeará curador ao nascituro”. Com forte influência do direito romano, já 
havia uma previsão da concessão judicial da posse ao nascituro nas Ordenações Filipinas (3,18,7): “E poderá 
ouvir e julgar sobre demanda que faça alguma mulher que ficasse prenhe, que a mettam em posse de alguns 
bens, que lhe pertencerem por razão da criança, que tem no ventre”. Afirma F.C. PONTES DE MIRANDA, 
Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.324, que “nas Ordenações 
Afonsinas, Livro III, Título 36, §7, permitia-se nas férias que “metessem em temça de alguuñs bees, por 
rezam da criança que tevesse no ventre” a mulher prenhe que enviuvou”. Vejam-se, S.J.A. CHINELATO, 
Direito do Nascituro a Alimentos: uma contribuição do Direito Romano cit. (nota Erro! Indicador não 
definido. supra), p.110; F. AMARAL, Direito Civil. Introdução, 7ªed., Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p.258; 
A.C. COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota 410 supra), pp.1550-1551. Em relação a estes artigos do 
CPC, ressalte-se a afirmação de S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.279, 
“Cumpre salientar que o Código de Processo Civil, tal qual o Código Civil, quando se refere ao nascituro, 
não alude a ‘expectativas de direitos’, e sim a direitos, conformese vê nos arts. 877, caput e §3º, e 878, 
caput”.    
418 De acordo com H.THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, v.2, 49ªed., Forense, Rio de 
Janeiro, 2014, p.680, “em regra, a legitimidade ativa é da mulher que tem o nascituro em seu ventre. Mas a 
regra do art. 877 não é absoluta, pois, nos casos em que o poder familiar cabe ao pai, este também será 
legitimado a propor a ação. E isto pode ocorrer na hipótese de legado em favor do nascituro de pai vivo (...) 
legitimados passivos são os herdeiros do autor da herança em que se localizem os direitos do nascituro, ou, 
eventualmente, o doador, na hipótese de doação em favor de prole eventual, ou, ainda, o testamenteiro, 
quando se tratar de legado em favor do nascituro”.  
419 Art. 82, I do CPC. Afirma J. AMERICANO, Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, vol.3, São 
Paulo, Acadêmica – Saraiva & Cia, 1942, pp.165-166, ao comentar o artigo 739 do Código de Processo Civil 
de 1939, que “a audiência do Ministério Público parece ter em vista, menos evitar a fraude contra terceiros, 
de que dar-lhe conhecimento do processo para que se verifique se é o caso de nomear curador ao nascituro”. 
O autor corrige o §1º do art. 739 do referido Código (“Será dispensado o exame, se os herdeiros do de cuius 
aceitarem a declaração da requerente”), ao afirmar que deveria ter sido utilizado o termo “interessados”, ao 
invés da expressão “herdeiros do de cuius” ao se referir àqueles que podem contestar a gravidez: “dizemos, 
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A falta de exame pericial para avaliação da gravidez da mulher não prejudica os 

direitos do nascituro, visto que o magistrado providencia, em caráter provisório, os atos 

específicos de proteção que haviam sido requeridos por meio da nomeação de um 

curador.420 

Estabelece o parágrafo único do art. 878 que será nomeado um curador ao 

nascituro, em caráter preventivo, “se à mãe não couber o exercício do pátrio poder”.421 

Caso a mulher grávida não puder exercer pessoalmente o poder familiar, por estar, por 

exemplo, interdita, o curador será nomeado pelo próprio juiz, por sentença de natureza 

declaratória, para exercer a representação do nascituro. O curador será representante do 

nascituro, fazendo as propostas de ações que lhe competem.422 

Os artigos 877 e 878 do CPC têm como escopo principal o reconhecimento 

jurisdicional da gravidez da mulher para que se declare formalmente a concepção do 

nascituro (prova do estado de gravidez) e seja exercida a defesa dos seus direitos pelo 

curador não só no plano material (investida na posse), mas também no processual (o 

nascituro tem capacidade processual ativa e passiva)423. A paternidade deve ser discutida 

                                                                                                                                                                                
neste caso, os interessados, e não os herdeiros, porque se a origem do patrimônio a diferir ao nascituro não 
for uma herança e sim uma doação (...) a anuência deve partir do doador”. Veja-se F.C. PONTES DE 

MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.234. 
420 A.C. COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota 410 supra), pp.1551-1552. De acordo com L.R. 
WAMBIER - E. TALAMINI, Curso Avançado de Processo Civil, vol.3, 10ªed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2010, p.177, “o exame pericial pode ser dispensado se houver concordância dos interessados com 
a declaração do (a) requerente acerca da existência da gravidez (art. 877, §2º). Em alguma medida, trata-se da 
aplicação de regra geral da prova: não se provam fatos a respeito dos quais não há discordância das partes, 
sobre os quais todos estão de acordo (art. 334, II e III)”. Nas palavras de F.C. PONTES DE MIRANDA, 
Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.235, “se a mulher não pode ser 
examinada, no momento (e.g. sequestro privado, depois da petição, se os peritos demoram a entrega do 
laudo, ou outra falta do exame pode prejudicar), entende a lei que são de se afastar esses prejuízos. Em tais 
casos, deve o juiz ordenar, com caráter provisório, todas as medidas que se haviam pedido em caráter 
definitivo e, se lhe parecer necessário, a publicação do edital de segurança dos direitos do nascituro, até que 
se pronuncie a sentença”. 
421 No Código de Processo Civil de 1939, o curador do nascituro estava previsto no art. 741: “Verificada a 
gravidez, o juiz, por sentença, declarará à requerente investida na posse dos direitos que assistam ao 
nascituro. Parágrafo único. Se à requerente não couber o exercício do pátrio poder, o juiz nomeará curador ao 
nascituro”. 
422 Afirma H.THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil cit. (nota 418 supra), p.682, que a 
eficácia da sentença limita-se ao exercício de direitos patrimoniais. Ao comentar o art. 739 do Código de 
Processo Civil de 1939, J. AMERICANO, Comentários ao Código cit. (nota 419 supra), p.164, assinala que não 
se admitia a solicitação da verificação da gravidez da mulher, caso esta ainda não tiver outros filhos, nem que 
este requerente esteja na posição de ser, futuramente, o tutor do nascituro após o seu nascimento, a não ser 
que já exerça a curadoria sobre a mulher grávida. Veja-se F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código 
de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.233; Idem, Tratado de Direito Privado – Parte Especial 
– Tomo IX – Direito de Família cit. (nota 28 supra), p.470. 
423 F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), 
pp.232-233, afirma que neste caso há duas ações num só processo: um da mulher, que é constitutiva de prova 
de seu estado de gravidez para garantia dos direitos do nascituro; outra, do próprio nascituro, 
“processualmente capaz”, representado por sua mãe ou pelo curador, para que se “segurem os seus direitos” 
(ação mandamental). A ação tem como escopo a segurança e o resguardo dos direitos do filho nascituro. Não 
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em procedimento litigioso autônomo.424 

A curatela do nascituro constitui-se, neste caso, no rito do procedimento de 

jurisdição voluntária (apesar do Código de Processo Civil classificar a “posse em nome do 

nascituro” dentre os procedimentos cautelares, ele não tem natureza cautelar). O juiz 

realiza a gestão pública dos interesses; não há lide nem partes, apenas um negócio jurídico 

processual envolvendo o juiz e os interessados, uma função estatal de natureza 

administrativa.425  

                                                                                                                                                                                
é o de evitar a suposição, a substituição ou a supressão do parto, que constituiria medida preventiva contra 
crime (aborto provocado, subtração de recém-nascido; enjeitamento ou ocultação do filho). Ressalta o autor, 
na p.234, que a palavra “posse” no artigo 739 do CPC de 1939, “aí está em sentido largo, que não 
corresponde só ao de posse, mas ações possessórias. A missio é a respeito de quaisquer direitos, pretensões, 
ações ou exceções”. Parece haver uma mudança de opinião em relação à sua obra clássica, F. C. PONTES DE 

MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família cit. (nota 28 supra), 
p.469. Nesta obra, ele considerava que um dos escopos da curatela ao nascituro era impedir a suposição, a 
substituição e a supressão do parto. Quanto à capacidade do nascituro ser parte na ação, veja-se TJRS, Ap. 
583052204, 1ª Câm. Cível, j.24.04.84, Rel.Athos Gusmão Carneiro: “Investigação de paternidade. Nascituro. 
Capacidade de ser parte. Ao nascituro assiste, no plano do direito procesual, capacidade para ser parte, como 
autor ou como réu. Representando o nascituro, pode a mãe propor a ação investigatória, e o nascimento com 
vida investe o infante na titularidade da pretensão de direito material, até então apenas uma expectativa 
resguardada. Ação personalíssima, a investigatória somente pode ser proposta pelo próprio investigante, 
representado ou assistido, se for o caso. Mas, uma vez iniciada, falecendo o autor, seus sucessores têm o 
direito de, habilitando-se, prosseguir na demanda”.  
424 Veja-se a jurisprudência em relação à ação investigatória de paternidade e os direitos sucessórios do 
nascituro: “Representando o nascituro, pode a mãe propor a ação investigatória, e o nascimento com vida 
investe o infante na titularidade da pretensão de direito material, até então apenas uma expectativa 
resguardada. Ação personalíssima, a investigatória somente pode ser proposta pelo próprio investigante, 
representado ou assistido, se for o caso. Mas uma vez iniciada, falecendo o autor, seus sucessores têm direito 
de habilitando-se, prosseguir na demanda” (RT 587/183). 
425 H.THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, v.1, 55ªed., Forense, Rio de Janeiro, 2014, 
pp.55-56; Idem, Curso de Direito Processual Civil cit. (nota 418), pp.679-680; L. FUX, Curso de Direito 
Processual Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2001, p.1329; V.A.A. BOMFIM MARINS, Comentários ao Código 
de Processo Civil cit. (nota 388 supra), p.357-358; S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 
supra), pp.276-277. Por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, afirma L.R. WAMBIER - E. 
TALAMINI, Curso Avançado de Processo Civil cit. (nota 420 supra), p.177, que a sentença na qual o 
requerente está investido na posse dos direitos do nascituro não fará coisa julgada material, por não se tratar 
de sentença de mérito, sendo passível de apelação, sem efeito suspensivo (art.520, IV do CPC). De acordo 
com C.S. BUENO, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v.4, 5ªed., São Paulo, Saraiva, 2013, 
pp.302-303, a “posse em nome do nascituro” não se trata de uma medida cautelar, mas de uma hipótese de 
jurisdição voluntária, um procedimento declaratório, que o juiz se limita a declarar a existência de uma 
relação ou de uma situação jurídica. Conclui o autor que “no plano processual, a “posse em nome do 
nascituro” também não gera prevenção do juízo que a processou nem impõe que eventual “ação principal” 
seja ajuizada no prazo do art. 806”. Esta mulher “investida na posse” faz remeter uma similaridade com o 
instituto romano da missio in possessionem ventris nominem, situação em que a mulher apenas mantinha e 
administrava o patrimônio do nascituro. É o mesmo entendimento de L. FUX, op.cit., p.1329, nota 114, 
embora tecnicamente, no direito romano, a missio in possessionem ventris nomine não fosse uma actio. 
Afirma FUX que a expressão “imitida na posse” tem sua origem na “antiga denominação de missio ventris 
nomine para a ação de posse em nome do nascituro”. De acordo com F.C. PONTES DE MIRANDA, 
Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.231, “a ação de ventre in 
possessionem mittendo era ação de imissão de posse, pelo menos nos casos das Ordenações Filipinas, Livro 
III, Título 18, §7 (verbis “o juiz poderá ouvir e julgar sobre demanda que faça alguma mulher, que ficasse 
prenhe, pedindo que a metam em posse de alguns bens, que lhe pertencerem por razão de criança, que tem no 
ventre”), onde se combinaram textos romanos”. Para, A.C. COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota 410 
supra), p.1550, afirma que na “posse em nome do nascituro” não há pressuposição nem do periculum in 
mora, nem do fumus boni iuris que caracterizam a natureza jurídica do processo cautelar. Conclui V.A.A. 
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A posse dos bens herdados ou doados ao nascituro pode ser exercida pelo curador, 

desde a concepção, além de perceber as rendas e os frutos.426 

Dentre as faculdades do curador do nascituro, cite-se o poder de receber doação 

que se faz ao concebido (CC art. 542: “A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita 

por seu representante legal”). O curador nomeado pode exercer todos os direitos do 

nascituro e propor qualquer tipo de ação. 

Em suma, é função de o curador fornecer todos os meios necessários para 

resguardar o patrimônio (em caso de litígio, pleitear no inventário os direitos do 

nascituro) e prover os cuidados com o próprio nascituro (dispor os bens sob curatela, de 

acordo com a necessidade, para o pagamento dos alimentos, incluindo remédios, exames, 

despesas oriundas do acompanhamento médico, eventuais cirurgias intrauterinas e 

transfusões de sangue, ultrassonografia, amniocentese, biópsia hepática).427 

A Curatela do nascituro se extingue nas seguintes situações: a) aborto, voluntário 

ou involuntário (natural); b) retomada da capacidade da mãe interdita; c) no dia do 

nascimento do nascituro, o instituto jurídico que fará a proteção de seus direitos e a sua 

representação será a tutela.428 

                                                                                                                                                                                
BOMFIM MARINS, op.cit., p.363, “não nos parece que a imissão na posse decorra de força mandamental, mas 
sim de força executiva, à semelhança do interdito possessório”. 
426 Sobre a natureza desta posse do nascituro, afirma F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de 
Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.237, o termo “posse” tinha o sentido de “posse de 
administrador (posse imediata)”, “porque o domínio e a posse passam ao nascituro (com a alternação, se não 
nascer vivo) de acordo com os princípios que regem a aquisição. Tratando-se de herança, por exemplo, pela 
saisina (...) A mãe, ou o curador, ou o pai – pois não é ele impedido de pedir a de ventre missio in 
possessionem, se não é contra ele, ou se não está excluído por outra razão – pode, depois da sentença do art. 
741, defender a posse, com as ações possessórias, e o domínio ou outro direito do nascituro” Sobre o tema, 
afirma H.THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil cit. (nota 418 supra), p.682, que “a posse em 
que é investida a requerente ou o curador não é apenas a posse material ou corpórea, é a plena, abrangendo 
todos os direitos e ações que couberem ao nascituro. A posse do representante legal é exercida não em nome 
próprio, mas a título de gestão de bens alheios (posse imediata), pois a posse efetiva (mediata) cabe ao titular 
do direito protegido, que é o nascituro”. Afirma F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de 
Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.231. 
427 Vejam-se, H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.28; A.C. 
COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota supra), pp.1551-1552. Defende S.J.A. CHINELATO, Adoção de 
Nascituro e a Quarta Era dos Direitos cit. (nota 2 supra), pp.359;364, que ao nascituro, inclusive ao adotado, 
são devidos alimentos como direito próprio, incluindo a assistência pré-natal: “Incluem-se nos alimentos, a 
adequada assistência médico-cirúrgica pré-natal, em sua inteireza, que abrange as técnicas especiais 
(transfusão de sangue, em caso de eritroblastose fetal, amniocentese, ultra-sonografia) e cirurgias realizadas 
em fetos, cada vez com mais frequência, alcançando, ainda, as despesas com parto”.  
428 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família 
cit. (nota 28 supra), p.485. 
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6. ALIMENTOS PARA O NASCITURO  

O curador do nascituro pode exigir os alimentos em nome do concebido. O 

nascituro, como foi analisado na Parte II deste trabalho, já possuía este direito em Roma, 

quando era imitido na posse dos bens hereditários por meio da bonorum possessio ventris 

nomine e em virtude do princípio do commodum, que lhe reguardava os alimentos desde a 

concepção.429 

O direito à vida conduz à garantia constitucional de acesso ao direito a alimentos. E 

é um compromisso do Estado garantir a vida com dignidade; é de interesse público o 

fornecimento daquilo que é essencial para a subsistência de seus cidadãos.430  

Este interesse público garante que o Ministério Público tenha a competência para 

postular em juízo para, em nome da mãe ou, na falta desta, o curador ao nascituro deve ser 

o seu representante legal e exigir os alimentos.431 

Também seguiu a teoria concepcionista e a herança dos institutos jurídicos 

romanos o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que admitiu a 

legitimidade do representante do nascituro pleitear cumulativamente investigação de 

                                                           
429 De acordo com S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.230, “De grande 
importância, o direito a alimentos. Já reconhecido pelo instituto da bonorum possessio ventris nomine, tinha 
por finalidade não só conservar e resguardar os bens da herança como com eles proporcionar à mãe os meios 
necessários para manter-se a si própria e ao filho concebido, vianso-lhe o nascimento com vida”. 
430 Art. 1.694, §1º do Código Civil Brasileiro; art. 5º da Constituição Federal. De acordo com S.J.A. 
CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.230, “De grande importância, o direito a 
alimentos. Já reconhecido pelo instituto da bonorum possessio ventris nomine, tinha por finalidade não só 
conservar e resguardar os bens da herança como com eles proporcionar à mãe os meios necessários para 
manter-se a si própria e ao filho concebido, vianso-lhe o nascimento com vida”. 
431 A.C. COSTA MACHADO, A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro, São Paulo, 
Saraiva, 1989, pp.237-238, menciona a ementa do julgamento do TJRS de uma apelação interposta pelo 
suposto pai a uma ação de alimentos em favor do nascituro proposta pela mãe na qual ocorreu a intervenção 
do Ministério Público: “Ministério Público – Alimentos – Nascituro – Intervenção do Ministério Pùblico – 
Código Civil, art. 4º – Código de Processo Civil, arts. 84 e 246. Nos fundamentos do acórdão, encontramos 
duas passagens dignas de menção, que ora transcrevemos. A primeira é do Des. Nathaniel Marques 
Guimarães, relator dessa apelação de 1976, que, citando lições de civilistas consagrados, votou: ‘Segundo 
opinião de Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua, é reconhecível a personalidade do nascituro que, como 
qualquer outra pessoa tem direito à proteção jurídica da sociedade e deve ser defendido por ela com todo 
carinho e cuidado. Definem os eminentes juristas o nascituro como pessoa, pois apontam a proteção que a lei 
lhes dáatribuindo-lhes direitos como consta na lei civil. Não se pode, pois, negar ao nascituro a 
personalidade, como examina Aloysio Maria Teixeira no estudo feito ao verbete ‘nascituro’ no Repertório de 
J.M. de Carvalho Santos, 34/25’. A segunda é do Des. Ruy Ruben Ruschel que arrematou a tese, fechando a 
questão: ‘O art. 4º, do Código Civil, diz que a personalidade civil do homem começa do nascimento com 
vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Entre os direitos do nascituro, 
reconhecidos pelo Código Civil, encontramos o de receber doação, como consta no art. 1.169, e o de ser 
beneficiário de testamento, como consta no art. 1.718. As normas processuais vigentes também admitem que 
o nascituro pode ser sujeito de posse. Tudo isto revela, Sr. Presidente, que o nascituro é protegido pela 
legislação brasileira e, consequentemente, também pode requerer alimentos, através, evidentemente, de sua 
mãe. Assim, nessa parte, rejeito o argumento do apelante no sentido de que o nascituro não pode pleitear 
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paternidade e alimentos, como direitos próprios. Este acórdão foi proferido, por votação 

unânime, na Apelação Cível número 193.648-1, julgada em 14 de setembro de 1994, 

sendo Relator o Desembargador Renan Lotufo. O acórdão foi publicado em Lex – 

Coletânea de Legislação e Jurisprudência (150:90-95) e na RT (703:60-63). Participaram 

do julgamento, com votos vencedores, Luis Guimarães e Alexandre Germano. 

Ementa do primeiro repertório de jurisprudência: 

 

“Investigação de paternidade. Nascituro. Legitimidade ativa de parte. 

Interpretação dos artigos 5º da Constituição da República, 7º e 8º, §3º, da Lei 

n.8.069, de 1990 – Extinção do processo afastada – Recurso provido. A 

personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a 

salvo os direitos do nascituro, uma vez que neste há vida”. Apelação Cível 

n.193.648-1 / Indaiatuba.432 

 

Com a promulgação da Lei n.11.804/2008 (denominada, impropriamente, “Lei dos 

Alimentos Gravídicos”)433, tanto a mãe quanto o curador do nascituro, poderão pleitear os 

alimentos ao concebido, com o escopo de garantir a sua sobrevivência e a sua formação. 

Os “alimentos gravídicos”, nos termos do art. 2º da referida lei, devem compreender os 

valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam 

dela decorrentes: alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

                                                                                                                                                                                
alimentos’. (Jur. Bras., 52:223-5)”. 
432 De acordo com S. J. A. CHINELATO, Alimentos Gravídicos e os Direitos do Nascituro cit. (nota 208 
supra), p.627, “tratava-se, no caso concreto, de investigação de paternidade interposta pela mãe do nascituro. 
Julgada improcedente em primeiro grau, o E.Tribunal reformou a sentença, reconhecendo a legitimidade do 
nascituro para interpor ação, por seu representante legal, e a titularidade do direito a alimentos, desde a 
concepção, como direito próprio, para atender às necessidades pré-natais”. Veja-se H.M.F. MADEIRA, O 
Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.25. 
433 A expressão “alimentos gravídicos” é imprópria e não é jurídica. Para S. J. A. CHINELATO, Alimentos 
Gravídicos e os Direitos do Nascituro cit (nota 208 supra), p.633, “Imprópria, porque os alimentos são 
atribuídos a uma pessoa e não ao estado biológico da mulher. É também tecnicamente inadequada já que o 
termo técnico-jurídico é “alimentos ao nascituro”(...)”. Dispõe o art. 6º da Lei 11.804/2008: “Convencido da 
existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da 
criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Parágrafo único. Após o 
nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor 
até que uma das partes solicite a sua revisão”. Com opinião de que o nascituro “continua integrado no colo 
materno numa unidade indissolúvel” e só adquire a personalidade jurídica no momento do nascimento com 
vida, Y.S. CAHALI, Dos Alimentos, 6ªed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p.353, afirma que a Lei 
dos Alimentos Gravídicos é disciplinada para beneficiar a mulher gestante, um restrito “auxílio-
maternidade”, na categoria de “despesas adicionais” e desconsidera o nascituro como titular de direitos a 
alimentos: “a titular da pretensão é a mulher, com direito próprio para exigir a coparticipação do autor da 
gravidez nas despesas que se lhe fizerem necessárias no transcorrer da gestação, exclusivamente em função 
do estado gravídico. O nascituro, em inteira consonância com o disposto no art. 2º do CC/2002, somente terá 
direito a pensão alimentícia, por conversão dos alimentos gravídicos, quando nascer com vida (art. 6º, 
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complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e 

terapêuticas indispensáveis. Tais cuidados não interessam apenas à mãe; interessam ao 

nascituro.434 

Para a prestação dos alimentos durante o tempo de gravidez, não importa se o 

nascituro nasce ou não com vida. Aquele que deve alimentos ao filho deve prestá-los 

também à mãe, durante a gestação e a amamentação.435 

O nascituro pode ser chamado à sucessão do falecido alimentante (art. 1798 do 

CC), podendo exigir o pagamento de alimentos, na condição de herdeiro do devedor (art. 

1700 do CC).436 

Deve-se também salientar a possibilidade do arbitramento dos denominados 

“alimentos provisionais”, com fundamento nos artigos 852 e 854 do Código de Processo 

Civil (medidas cautelares), quando o juiz assim interpretar, salvo em caso de má-fé ou 

ausência do fumus boni iuris. Esta medida tem a finalidade de garantir a adequada 

assistência pré-natal e o nascimento com vida do concebido.437 

Em suma, é função de o curador fornecer todos os meios necessários para 

resguardar o patrimônio (em caso de litígio, pleitear no inventário os direitos do 

nascituro) e prover os cuidados com o próprio nascituro (dispor os bens sob curatela, de 

acordo com a necessidade, para o pagamento dos alimentos, incluindo remédios, exames, 

                                                                                                                                                                                
parágrafo único, da Lei 11.804/2008)”. 
434 Conclui F. TARTUCE, Direito do Nascituro ou Direitos Gravídicos cit. (nota 399 supra), p.388, que “não 
existem direitos gravídicos, mas direitos do nascituro, que deve ser tratado amplamente como pessoa 
humana e sujeito de direitos”. Na lição de F.C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado –Parte 
Especial – Tomo IX – Direito de Família cit. (nota 28 supra), p.298: “A obrigação de alimentar também pode 
começar antes do nascimento e depois da concepção (...), pois, antes de nascer, existem despesas que 
tecnicamente se destinam à proteção do concebido e o direito seria inferior à vida se acaso recusasse 
atendimento a tais relações interumanas, solidamente fundadas em exigência de pediatria”. Em outra obra, de 
comentários ao Código de Processo Civil de 1939, F.C. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de 
Processo Civil – Tomo IX cit. (nota 367 supra), p.230, “À pretensão a alimentos, a favor do concebido, é 
pretensão cautelar (alimentos provisionais, Código de Processo Civil, art. 676, VIII, ex argumento), ainda 
quando se trate de indenização por morte do que era obrigado a alimentar o concebido”. 
435 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Tomo IX – Direito de Família 
cit. (nota 28 supra), p.333. Veja-se como neste julgado se adota a expressão “alimentos gravídicos” de forma 
equivocada, como se fossem alimentos exclusivos à gestante. Em determinadas situações, não poderá o juiz 
requerer provas para estabelecer posteriormente a prestação de alimentos ao nascituro, debido ao grau de 
urgência da medida. TJRS, AgIn 700372177239, 7ª Câm. Cível, j.02.07.2010, Rel. José Luís Dall’Agnol, 
DJE 09.07.2010: “A Lei 11.804/2008 regulamenta o direito de alimentos à gestante. Contudo, a fixação de 
alimentos, inclusive os gravídicos provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. Situação 
que recomenda o arbitramento de alimentos gravídicos provisórios com moderação e em atenção ao que 
consta nos autos, até que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real situação 
das partes. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento desprovido de plano”. 
436 Deve-se sempre relembrar que esta prestação dos alimentos deve atender ao binômio necessidade-
possibilidade, previsto no art. 1694, §1º do CC: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das 
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa reclamada”.  
437 S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.244. 
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despesas oriundas do acompanhamento médico, eventuais cirurgias intrauterinas e 

transfusões de sangue, ultrassonografia, amniocentese, biópsia hepática).438 

 

7. CURADOR DO NASCITURO NO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990), dispõe que a família 

terá a prioridade absoluta na proteção dos direitos da “criança” (termo no qual podem ser 

incluídos também os nascituros, “crianças por nascer”). Os membros da família têm 

prioridade tanto em solicitar um curador ao nascituro, quanto de exercer esta curatela 

pessoalmente.439 

Não deixou o Estatuto de proteger o nascituro e a gestante, garantindo-lhes o 

direito a alimentos, a um nascimento sadio, além do atendimento médico-hospitalar como 

obrigação do Estado, dispondo em seus artigos 7º e 8º: 

 

Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante à efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 

Art. 8º. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal. §1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis 

de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos 

princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. §2º A parturiente será 

atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-

                                                           
438 Vejam-se, H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.28; A.C. 
COSTA, Código de Processo Civil cit. (nota 410 supra), pp.1551-1552. Defende S.J.A. CHINELATO, Adoção 
de Nascituro e a Quarta Era dos Direitos cit. (nota 2 supra), pp.359;364, que ao nascituro, inclusive ao 
adotado, são devidos alimentos como direito próprio, incluindo a assistência pré-natal: “Incluem-se nos 
alimentos, a adequada assistência médico-cirúrgica pré-natal, em sua inteireza, que abrange as técnicas 
especiais (transfusão de sangue, em caso de eritroblastose fetal, amniocentese, ultra-sonografia) e cirurgias 
realizadas em fetos, cada vez com mais frequência, alcançando, ainda, as despesas com parto”. A mesma 
autora, em outra obra, S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota supra), pp.284;286, afirma que a 
ação de paternidade pode ser cumulada ou não com a ação de alimentos.  
439 H.M.F. MADEIRA, O Aborto no Anteprojeto de Código Penal cit. (nota 20 supra), p.29. 
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natal. §3º Incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à 

nutriz que dele necessitem.440 

 

É um atendimento imediato, pois o nascituro deve ter assegurado todos os cuidados 

que o Estado dispensa à sua vida e à sua saúde desde a concepção. No art. 7º, o trecho 

“(...) políticas públicas que permitam o nascimento(...)” e no art. 8º “é assegurado à 

gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal” indicam que o 

nascituro também pode estar incluído entre as crianças que recebem a tutela jurídica.441 

Neste “desenvolvimento sadio e harmonioso” do nascituro pode-se incluir que as 

autoridades públicas e o legislador não permitam técnicas de procriação artificial, 

homóloga ou heteróloga, que, com o escopo de beneficar terceiros, muitas vezes com 

finalidades estritamente comerciais (médicos, indústrias e laboratórios farmacêuticos), 

sejam manipulados pela engenharia genética para pesquisa com finalidades de “terapia 

genética”, “clonagem” ou sua utilização como “células estaminais embrionárias” para o 

tratamento de doenças. 

Em todos estes procedimentos, de pesquisa e experimentação, se eventualmente 

causarem a morte destes nascituros ou danos à sua integridade física, ferem o artigo 5º da 

Constituição Brasileira, que dispõe: “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”.442 

                                                           
440 De acordo com V.K. ISHIDA, Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, 8ªed., 
São Paulo, Atlas, 2006, p.14, caso o Estado não cumpra com a sua função de garantir o atendimento médico 
às gestantes, o Ministério Público tem a competência para mover uma ação civil pública de obrigação de 
fazer para exigir a implantação e regularização deste atendimento: “Em Proteção Integral, da Associação 
Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude (1996:12), noticiou-se ação 
cautelar do Ministério Público do Estado do Amazonas, visando garantir o atendimento normal das gestantes. 
Isto porque o atendimento às gestantes tornara-se precário em decorrência do repentino corte de pessoal. 
Requereu o MP que o Estado apresentasse, em 72 horas, plano emergencial, sob pena de, não o fazendo, 
serem determinadas judicialmente a contratação de pessoal pelo Regime Especial de Trabalho e a realização 
do contrato de direito público com maternidade da rede privada para atendimento de todas as parturientes. 
Deferido o pedido liminar, o governo, no prazo estabelecido, apresentou proposta. Esta objetivou regularizar 
o atendimento por meio de relotação de servidores públicos à rede privada”.  
441 Nas palavras de S.J.A. CHINELATO, Tutela civil do nascituro cit. (nota 2 supra), p.319, “Entendemos que o 
direito do infans conceptus à vida e à integridade física, lato sensu, no qual se inclui o direito à saúde, existe 
desde a concepção e independe do nascimento com vida. Qualquer ação a ele pertinente – seja para prevenir 
o dano, seja para ressarcir o que já ocorreu – pode ser ajuizada antes do nascimento, notadamente quando se 
trata de prevenção de dano iminente”. 
442 Aos denominados “embriões” humanos deve-se aplicar o princípio constitucional fundamental relativo à 
dignidade humana e a proteção ao direito à vida. São interesses difusos que o nascituro in vitro dispõe de 
titularidade. Qualquer atividade que atente contra a vida destes embriões, conflita com as garantias que lhe 
são atribuídas pela Constituição Federal. Neste sentido, com relação aos denominados “embriões 
excedentários”, J.M.L. MEIRELLES, Estatuto Jurídico do Embrião, in Bioética, Biodireito e o Código Civil de 
2002, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, pp.175-176: “(...) a proteção constitucional à vida e à qualidade de 
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Utilizar o nascituro como objeto ou instrumento de experimentação, tanto no seio 

materno ou fora dele, representa um grave ataque ao artigo 5º da CF, pois atenta contra a 

dignidade de um ser humano que tem direito ao mesmo respeito devido à criança já 

nascida.443 

Também a denominada “crioconservação de embriões” obtidos in vitro e o seu 

depósito em clínicas de reprodução humana, deve ter um maior controle das autoridades 

legislativas quanto ao seu descarte e eliminação.444  

O Ministério Público poderia desempenhar esta função, retomando o papel do 

curator venter romano e exercer um maior controle das atividades nestas clínicas, 

                                                                                                                                                                                
vida tem em vista amparar os seres humanos sob a perspectiva da coletividade; daí por que caracterizada a 
indeterminação subjetiva, a fazer concluir-se pela titularidade difusa”. 
443 O supramencionado Projeto de Lei nº478 de 2007, denominado “Estatuto do Nascituro”, estabelece que o 
termo “nascituro” inclui os seres humanos concebidos in vitro em seu artigo 2º, parágrafo único e equipara 
seus direitos aos da criança já nascida, no artigo 8º: “Art. 2º. Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda 
não nascido. Parágrafo único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos in vitro, os 
produzidos através da clonagem ou por outro meio científica e eticamente aceito”; Art. 8º. “Ao nascituro é 
assegurado, atravé do Sistema Único de Saúde – SUS, o atendimento em igualdade de condições com a 
criança”.  
444De acordo com J.M.L. MEIRELLES, Estatuto Jurídico do Embrião cit. (nota 442 supra), pp.174-175, em 
relação aos embriões crioconservados, afirma: “O respeito à dignidade e à vida da pessoa humana a eles se 
estende, fazendo-se concluir que toda atividade abusiva que venha atingir seres embrionários conflitará com 
o respeito à vida e à dignidade humanas assegurado constitucionalmente. Assim, a exploração comercial, a 
atribuição de preço para o tráfico de embriões, a eugenia, o uso de seres embrionários em cosmetologia, a 
‘fabriação’ de órgãos de embriões para futuros transplantes, a utilização dos embriões em pesquisas de 
natureza diversa à proteção de sua vida e de sua saúde, e a eliminação pura e simples dos embriões 
‘excedentes’ aos projetos científicos”. Sobre a medidas legislativas no Brasil que proíbem a 
instrumentalização dos embriões excedentários, a Lei n.8.974, de 5 de janeiro de 1995, que dispunha sobre a 
limitação no uso das técnicas de engenharia genética foi revogada pela Lei n.11.105 de 24 de março de 2005, 
também denominada “Lei de Biossegurança”, que estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM e seus derivados). 
Dispõe em seu art. 5º que os centros de pesquisa e as clínicas de reprodução assistida devem manter os 
“embriões crioconservados”, que não foram utilizados nas técnicas de reprodução humana assistida ou se 
tornaram inviáveis para tal técnica, por um período de no mínimo, três anos. Apesar do legislador não tratar o 
embrião humano como simples material genético, pois indica com este prazo de três anos um tratamento 
específico à sua proteção, peca por denominar o nascituro gerado in vitro e crioconservado, com o termo 
genérico “organismo geneticamente modificado”, que o equipara em seu art. 3º, I a qualquer organismo vivo, 
animal ou vegetal, toda “entidade biológica”. Esta terminologia distorce a dignidade da pessoa humana e 
nivela a vida do homem à qualquer outra forma de vida, inclusive a um vírus, capaz de reproduzir e transferir 
material genético. Veja-se, art. 5º da Lei 11.105/05: “É permitido, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 
de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizadas no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – 
sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados 
na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data do 
congelamento. §1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. §2º. Instituições de 
pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 
deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. §3º. 
É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime 
tipificado no art. 15 da Lei nº. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997”. Este artigo 15 da Lei nº 9.434/97 que dispõe 
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, prevê a 
pena de reclusão de três a oito anos e multa de 200 a 360 dias-multa para aquele que compra ou vende 
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Também o Projeto de Lei nº478 de 2007, denominado “Estatuto 
do Nascituro”, dipõe em seu artigo 25: “Congelar, manipular ou utilizar nascituro como material de 
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realizando a avaliação da quantidade armazenada, quais são os métodos de sua extração e 

se estes “embriões congelados já existentes” não são simplesmente descartados ou até 

mesmo comercializados para a sua manipulação pela indústria farmacêutica com a 

finalidade de pesquisa, ainda que para usos terapêuticos ou clínicos.445 

Em relação aos embriões pré-implantatórios, é possível estender ao nascituro 

concebido por meio de técnicas de concepção artificial, o direito a ter um curador, este 

último nomeado no momento da autorização do emprego da técnica (fecundação homóloga 

ou heteróloga in vitro). 

Neste contexto, pode-se afirmar que a proteção à vida do nascituro, sua 

alimentação e atendimento médico podem ser considerados direitos difusos e que devem 

ser protegidos pelo Ministério Público como órgão responsável pela defesa dos interesses 

públicos.446  

Isto se verifica nos artigos 201, III e V e 210, I do ECA: 

 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: III – promover e acompanhar as ações 

de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder, 

nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em 

todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da 

Juventude; V – promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

                                                                                                                                                                                
experimentação. Pena – Detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa”. 
445 Deve-se ressaltar o esforço do professor argentino da Universidade de Buenos Aires, Dr. Ricardo David 
RABINOVICH-BERKMAN, pela criação, junto ao Poder Judiciário da Argentina, de modo pioneiro, do Tutor de 
los Embriones para a proteção e representação legal dos ovócitos crioconservados. Esta criação contou 
também com o auxílio do Juiz de primeira instância da cidade de Buenos Aires, Dr. Miguel Ricardo 
Güiraldes. Difere este instituto da cura ventris romana, pelo seu caráter estritamente vinculado ao direito 
privado. Na prática, criou-se uma contraposição entre o direito público e privado, pois a função do cargo não 
foi considerada como de interesse público. Sua finalidade foi distorcida e dificultada pelas clínicas que 
realizam a crioconservação e seu fundamento foi negligenciado pelas autoridades públicas. O tutor foi 
considerado um representante legal dos nascituros crioconservados, mas na prática verificou-se uma forte 
resistência no fornecimento de dados e informações das clínicas e indústrias de reprodução assistida. Veja-se 
o artigo de R.D. RABINOVICH-BERKMAN, A Tutela dos Embriões Humanos: A experiência Argentina 
(História de um fracasso), in RJC 6.1 (2006), pp.15-36. 
446 Nas palavras de R.J. ELIAS, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 3ªed., São Paulo, 
Saraiva, 2008, p.249, “os interesses difusos se apoiam em uma relação-base bem definida, sendo que o 
vínculo entre as pessoas se restringe a fatores conjunturais ou extremamente genéricos a dados de fato 
frequentemente acidentais e mutáveis. Sua titularidade se refere a uma série indeterminada de sujeitos”. 
Sobre o termo “interesse” afirma M.M. SILVA – J.R.P. VERONESE, A Tutela Jurisdicional cit. (nota 388 
supra), p. 124, que ele significa “uma pretensão que designa uma relação que tem, em um dos pólos, o 
homem e, no outro, um bem – material ou não – capaz de satisfazer uma necessidade humana, como 
alimentos, saúde, saber, moradia, trabalho, meio ambiente etc., enfim tudo que diga respeito à existência e à 
garantia de qualidade de vida”. O termo “direito” é mais apropriado, a nosso ver, para indicar estas 
pretensões de uma serie indeterminada de sujeitos. 
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dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência, 

inclusive os definidos no art. 220, §3º, inciso II, da Constituição Federal; 

Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, 

consideram-se legitimados concorrentemente: I – o Ministério Público.447  

 

O Ministério Público têm um papel eminentemente fiscalizatório e assistencial em 

relação aos menores, absolutamente capazes, incluídos os nascituros. Neste papel, o bem 

comum e o interesse público se reúnem como principais escopos do Ministério Público na 

proteção dos interesses difusos. A promulgação do ECA indica que a função do Ministério 

Público apresenta uma tendência de ampliação em relação a esta proteção do concebido.448 

As ações coletivas servem para a proteção dos necessitados e realização de 

políticas públicas por meio de litígios cíveis. Podem ser utilizadas, como no caso em 

análise, para os nascituros, pois protegem direitos difusos que têm em seus titulares 

pessoas hipossuficientes que terão à disposição estas medidas para defender seus direitos 

de maneira autônoma.449 

O Curador da Infância e da Juventude deverá cumprir sua função por meio de 

intimação pessoal e manifestar-se no processo, de forma obrigatória, a fim de ratificar os 

atos praticados de forma fundamentada juridicamente, com a apreciação das provas, 

análise dos fatos alegados e a elaboração de um relatório da motivação.450 

O ECA em seu artigo 141, caput, garante a toda criança e adolescente o acesso à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Caso os direitos do nascituro colidam de 

                                                           
447 Os juízes e tribunais podem remeter peças ao Ministério Público, no caso de proteção dos direitos difusos, 
caso houver possibilidade da propositura de uma ação civil pública. Veja-se Art. 221 do ECA. 
448 O ECA seguiu, no disposto em seu art. 201, V, a norma constitucional referente às funções do Ministério 
Pùblico. Art. 229, III da CF: “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. De acordo com C.A. 
BÖTTCHER, Il tribunato della plebe cit. (nota 408 supra), p.61, o Ministério Público tornou-se o órgão mais 
eficiente de “defendor do povo” ou “ombudsman” graças a esta competência de seus representantes moverem 
uma ação para a proteção dos direitos difusos. 
449 De acordo com H.N. MAZZILLI, Estatuto da Criança cit. (nota 409 supra), p.670, sempre se “a defesa dos 
interesses de um grupo determinado ou determinável de pessoas pode convir à coletividade como um todo, 
como quando a questão diga respeito à saúde ou à segurança das pessoas (...) tratando-se de interesses 
indisponíveis de crianças e adolescentes, de interesses coletivos ou difusos – sua defesa interessará sempre à 
coletividade como um todo”.  
450 R.J. ELIAS, Comentários ao Estatuto da Criança cit. (nota 446 supra), pp.240-242; H.N. MAZZILLI, 
Estatuto da Criança cit. (nota 409 supra), p.641; V.K. ISHIDA, Estatuto da Criança cit. (nota 440 supra), 
p.358. Neste caso, o Ministério Público atua como órgão interveniente, oficiando nos processos considerados 
mais relevantes, onde há interesse público. O Ministério Público sempre busca a defesa do bem geral, dos 
direitos difusos, aqueles que atingem uma coletividade indeterminada, reunida pelas mesmas circunstâncias 
de fato. No caso do nascituro, o Ministério Pùblico intervém em razão da qualidade da parte, incapaz de se 
defender por sua condição biológica. 
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alguma forma com os de seus pais, ou responsáveis ou outros parentes, há possibilidade da 

autoridade judiciária nomear-lhe um curador especial ad litem.451 

Além disso, o Estatuto prevê em seus artigos 26, parágrafo único e 27, que os 

nascituros havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos como filhos, inclusive ser 

parte e ajuizar a ação de investigação de paternidade, constituindo este reconhecimento do 

estado de filiação um direito personalíssimo, pois só pode ser exercido pelo nascituro, 

indisponível, pois não pode ser renunciado, há irrevogabilidade no reconhecimento e 

imprescritível, ou seja, pode ser exercido a qualquer momento.452 

 

 

 

                                                           
451 Art. 141, caput, do ECA: “É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos”. Veja-se, A.C. COSTA MACHADO, A 
Intervenção do Ministério cit. (nota 431 supra), pp.252-257. A nomeação do curador especial nos casos de 
colidência (conflito processual) entre os direitos do nascituro e os de seu representante (art. 9º, I do CPC), 
não supre a necessidade de nomeação de representante de direito material, providência que pode ser tomada 
pelos parentes do curatelado ou pelo próprio Ministério Público, caso aqueles se omitam. 
452 Arts. 26 e 27 do ECA: Art. 26. “Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode 
preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes”. Art. 27. “O 
reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça”. Veja-se 
também art. 1609 e 1610 do CC. Conforme, V.K. ISHIDA, Estatuto da Criança cit. (nota 440 supra), pp.45-
48. 
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PARTE IV – CONCLUSÕES 

1. No Direito Romano o nascituro foi considerado como ser existente (in rerum 

natura) e autônomo em relação à mãe, persona e homo desde a concepção. É tratado em 

paridade ontológica com os já nascidos (in rebus humanis), sempre que houver vantagens 

(commoda). Este tem sido o entendimento recente da corrente de romanistas da 

denominada “Teoria Realista”, seguida pelos pesquisadores Pierangelo Catalano, Hélcio 

Maciel França Madeira, Maria Pia Baccari, Ricardo David Rabinovich-Berkman, Maria 

Virginia Sanna, Claudia Terreni, Micaela Lubrano, Giorgio Fontana, Ernesto Bianchi e 

Paolo Ferretti. 

 

2. Os pretores e a jurisprudência romana, já no período clássico, consideraram o 

nascituro, em relação à sua condição jurídica, como ente autônomo e independente.   

O pretor, por meio de seus editos, exerceu a função de “suprir” (supplere) o ius 

civile e providenciou a imissão na posse dos bens do pai falecido à mulher que estivesse 

grávida no momento da sua morte ou ao curador do nascituro, com o escopo de conservar 

os bens do nascituro desde que já existente, in rerum natura, até o momento de seu 

nascimento. 

Dois institutos foram utilizados para realizar essa imissão e proteger os direitos do 

concebido, em particular sua dignitas, seus direitos sucessórios e alimentos: a missio in 

possessionem ventris nomine e a bonorum possessio ventris nomine. 

A missio in possessionem garantia a detenção dos bens hereditários, como uma 

medida provisória e cautelar, à mãe ou ao curador do nascituro, para manutenção e 

conservação de seu patrimônio. 

Pela concessão da bonorum possessio, imitia-se a mãe ou o curador na posse dos 

bens destinados ao nascituro, para que fossem conservados até o seu nascimento. Esta 

posse era protegida por medidas criadas pelo pretor: o interdito denominado quorum 

bonorum e algumas ações úteis. 

Enquanto a missio tem uma função cautelar, a bonorum possessio é a concessão da 

posse para o herdeiro pretoriano (loco heredum) do patrimônio do de cuius. 

A bonorum possessio não poderia ser atribuída à “prole eventual” (nondum 

conceptus), pois o pretor estabelecia que o póstumo herdeiro estivesse pelo menos in rerum 
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natura antes da morte do de cuius. 

 

3. A cura ventris destinava-se primacialmente à proteção do nascituro como pessoa, 

na sua representação, na administração de seus bens e na prestação dos alimentos (cibum, 

potum, vestitum e tectum). Não era o seu escopo primário nem a proteção da mãe, nem o 

impedimento do aborto, nem a expectativa de o pai ter descendência, vontade ou esperança 

de ter filhos (spes prolis), nem a proteção exclusiva da administração do patrimônio 

familiar. Para esta última função, aliás, dependendo das exigências do caso concreto, o 

pretor poderia adrede nomear um curator bonorum. 

As funções do curator ventris e do curator bonorum não estavam separadas de 

forma estanque, antes se complementavam. Poderia ser nomeado um único curador que 

exercesse ambas as funções, para a proteção dos direitos pessoais e patrimoniais. 

O curator deve estabelecer os alimentos à mulher a fim de que o nascituro possa 

nutrir-se, além de conceder os bens do pai falecido, por meio da missio in possessionem e 

da bonorum possessio ventris nomine, para a assistência necessária à mãe e ao nascituro, 

titular dos direitos de herança. 

 

4. Apesar de in rerum natura non est, ou seja, não ter existência, não estar na 

natureza das coisas, além da ausência nas fontes jurídicas de qualquer referência direta, a 

“prole eventual e futura” também teve alguns direitos resguardados, antes mesmo de sua 

concepção.  

Algumas expressões nas fontes (como nas Institutas de Gaio 2,203 - quod ex illa 

ancilla - e no Digesto, em um fragmento do jurista Pompônio, 5 ad Sab. D.30,24pr. - 

quidquid illa ancilla) compreendiam não apenas os nascituros, mas também aqueles ainda 

não concebidos (concepturus, nondum conceptus) e indicavam a possibilidade de lhes 

resguardar direitos de natureza sucessória (res futura). 

O póstumo ainda não concebido poderia ser nomeado herdeiro por meio da 

sucessão testamentária, de acordo com Ulpiano (3 ad Sab. D.28,2,4). 

 

5.  O Edito do Pretor (de inspiciendo ventre custodiendoque partu – D.25,4), 

protegeu o nascituro e o próprio momento em que ele vem à luz, para evitar a sua 

suposição, com o escopo de proteger diversos interesses públicos: a dignidade da mulher, a 

legitimidade da prole, a falsa atribuição da paternidade, a ordem e a solidariedade nas 

famílias, um aborto voluntário, a garantia da prestação de alimentos ao nascituro.  
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Para verificar a gravidez da mulher viúva ou divorciada, o pretor nomeava um 

custos partus, um guardião que tinha como função evitar a supressão, a substituição ou 

suposição do nascituro ou do recém-nascido. 

Outra fonte do direito importante, que permitiu à mulher grávida ou ao pai, quando 

esta negasse a gravidez, exigir os alimentos ao nascituro e o reconhimento da paternidade, 

foram os senatusconsulta (de liberis agnoscendis e Plancianum). 

 

6. O instituto da curatela ao ventre em Roma possui inúmeros pontos comuns com 

o instituto da curatela ao nascituro no direito civil Brasileiro. De acordo com o artigo 1779 

do Código Civil, o curador é nomeado para atuar como representante legal do concebido 

quando o pai é falecido (ou é incapaz, ou ausente, ou desconhecido) e a mãe grávida não 

tiver o poder familiar ou for incapaz. Também é nomeado na hipótese da interdição 

simultânea do pai e da mãe. 

O curador protege o patrimônio e a própria pessoa do nascituro. Defende os direitos 

efetivos e concretos do nascituro como “pessoa já existente” e não suas meras 

“expectativas” de direito ou simples “interesses”. 

Não se trata de uma exclusiva “curatela de bens”, de cunho estritamente 

patrimonial, mas protege o nascituro, considerando-o como pessoa, titular de direitos. 

O Ministério Público protege os direitos difusos do nascituro ao representá-lo, com 

funções análogas à do curador, tendo como escopo principal o interesse público, da 

sociedade de salvaguardar a vida intrauterina e seu desenvolvimento natural. 

 

7. Faz-se necessário que o Ministério Público e a Defensoria Pública, diante da 

ampliação da esfera de suas novas competências dispostas na Constituição Federal de 

1988, cumpram sua tarefa de proteger os direitos do nascituro, com a mesma autonomia e 

combatividade com a qual tutelam os direitos dos incapazes e hipossufientes quanto aos 

direitos difusos e metaindividuais, especialmente o direito à vida e à dignidade humana. 

Deve-se neste sentido atender o escopo constitucional e histórico do Ministério 

Público, que não teve suas funções antigas revogadas (artigo 129 da CF), para que se faça 

substituto processual, como curador, ou vele para que se designe um curador dativo aos 

denominados nascituros in vitro, já concebidos, mas que se encontram crioconservados nas 

clínicas de reprodução humana assistida. 

A vida e a dignidade do nascituro evidenciam a indivisibilidade objetiva, 

característica dos direitos difusos, reportando-se indistintamente a todas as pessoas (artigo 



 191

5º da Constituição Federal), tanto os nascituros no ventre da mãe quanto àqueles 

concebidos in vitro. Neste sentido, é de interesse do Estado, tanto em respeito às normas 

constitucionais quanto por determinação de legislação específica, proibir o emprego de 

células-tronco extraídas de embriões humanos e sua utilização em pesquisas e 

experimentos que ocasionem a sua destruição (ainda que tenham fins medicinais e 

terapêuticos). 
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D.23,2,67,2  p. 125 
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D.25,3,1,12  p. 141 
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D.25,3,3,2  p. 131 

D.25,3,3pr.  p. 149 
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144, 145, 146, 148, 152, 153 

D.25,4,1,2  pp. 128, 136, 139 

D.25,4,1,3  pp. 128, 139, 142 

D.25,4,1,4 pp. 128, 142, 143 
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D.25,4,1,6  pp. 128, 143 

D.25,4,1,8  pp. 128, 143 

D.25,4,1,10  pp. 9, 128, 136, 152, 153 

D.25,4,1,12  pp. 128, 136 

D.25,4,1,13  pp. 128, 137, 138 

D.25,4,1,15  pp. 9, 128, 136 
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D.25,4,4  p. 9, 136, 152 
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D.26,10,3,11  pp. 112, 121 

D.27,1,2,2  p. 116 

D.27,1,2,6  pp. 21, 23, 64, 116 

D.27,1,45,2 p. 116 
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D.27,10,7,3 p. 27 
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D.28,2,25,1  pp. 83, 155 

D.28,2,29  p. 46 
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D.28,3,3,5  pp. 9, 10 

D.28,3,3,6  p. 46 

D.28,3,6pr.  pp. 21, 41 

D.28,3,6,1  pp. 17, 29 
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D.28,5,41  p. 27 

D.28,5,59,6  p. 17 

D.28,6,2,4  p. 40 

D.28,6,10,1  pp. 17, 23, 28, 40 

D.28,6,33,1  p. 49 

D.29,1,17,1  p. 27 

D.29,1,36,2  p. 10 
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D.29,2,30,2  pp. 9, 10 

D.29,2,30,4  p. 159 

D.29,2,30,6  p. 55 

D.29,2,35pr.  p. 146 

D.29,2,84  pp. 10, 26, 152 
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D.29,7,3  p. 27 

D.29,7,11  p. 9 

D.29,7,14pr.  pp. 24,28 

D.29,7,14,1  pp. 24, 28 

D.30,24pr.  pp. 7, 17, 19, 154, 155, 157, 189 

D.30,41,12  p. 146 

D.30,48,1  p. 17 

D.30,69,5  pp. 17, 155 

D.30,82,4  p. 30 

D.30,121  p. 10 

D.31,73  p. 30 

D.33,1,20,1  pp. 17, 23, 28 

D.33,6,71  p. 155 

D.33,7,1pr.  p.26 

D.33,7,12,2  p. 155 

D.33,8,8,8  p. 7 

D.34,1,6  p. 128 

D.34,1,18,5  p. 132 

D.34,1,20,1  p.132 

D.34,2,27,5  p. 10 

D.34,5,5,1  p. 44 

D.34,5,7pr.  pp. 44, 55 

D.34,8,4pr.  pp. 24, 28, 29 

D.35,2,9pr.  pp. 10, 19, 28, 53, 54, 64, 148 

D.35,2,9,1  pp. 10, 19, 28, 54 

D.35,9,9,1  p. 55 

D.36,1,23,5  p. 146 

D.36,2,18  pp. 26, 27 

D.36,4,5,8  p. 7 

D.36,4,5,27  p. 80 

D.36,4,7  pp. 10, 82 

D.37,1,3,2  p. 90 

D.37,1,12pr.  p. 10 

D.37,4,8,5  pp. 24, 28 

D.37,5,10,2  p. 17, 24, 28 

D.37,5,5,8  p. 146 

D.37,5,8pr.  p. 146 

D.37,6,1,11  p. 85 

D.37,6,2pr. p. 160 

D.37,6,5,1  p. 85 

D.37,6,12  pp. 10, 83, 85 

D.37,8,1,10  p. 146 

D.37,9,1pr.  pp. 10, 11, 17, 19, 20, 23, 28, 82, 93 

D.37,9,1,1  pp. 10, 75, 76, 86, 87, 99, 107, 108, 

109, 110, 117, 119, 121, 122, 123, 129, 132, 

133, 136 

D.37,9,1,2  pp. 10, 76, 82, 83, 105, 108, 109, 117, 

118, 119, 120, 132, 134 

D.37,9,1,2  p.82 

D.37,9,1,3  pp. 83, 84 
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D.37,9,1,5  pp. 82, 120, 127, 130 

D.37,9,1,6  pp. 82, 83 

D.37,9,1,7  p. 83 

D.37,9,1,8  p. 86 

D.37,9,1,9  p.82 

D.37,9,1,10  p. 108 

D.37,9,1,11  pp. 82, 86 

D.37,9,1,12  p. 99 

D.37,9,1,13  pp. 82, 87 

D.37,9,1,14  pp. 10, 82, 122 

D.37,9,1,15  pp. 75, 76, 136 

D.37,9,1,16  p. 123 

D.37,9,1,17  pp. 82, 109, 110, 117, 121 

D.37,9,1,18  pp. 110, 119, 121 

D.37,9,1,19  pp. 129, 132, 133 

D.37,9,1,21  p. 119 

D.37,9,1,22 pp. 117, 118 

D.37,9,1,23  p. 105 

D.37,9,1,24  pp. 76, 108 

D.37,9,1,25  p. 109 

D.37,9,1,26  p. 120 

D.37,9,1,27  p. 134 

D.37,9,4pr.  p.132 

D.37,9,4,1  p. 132 

D.37,9,5pr.  pp. 109, 120, 133 

D.37,9,5,1  p. 119 

D.37,9,6  pp. 48, 82, 133 

D.37,9,7pr.  pp. 10, 17, 59, 92 

D.37,9,7,1  pp. 10, 82 

D.37,9,7,2  pp. 82, 84 

D.37,9,8  pp. 10, 68 

D.37,9,9  pp. 10, 82, 109, 134 

D.37,9,10  pp. 10, 48, 97 

D.37,10,1,11  p. 149 

D.37,10,5,3  pp. 10, 130 

D.37,10,9  p. 76 

D.37,11,2,2  p. 146 

D.37,11,3  pp. 48, 100 

D.37,15,7,4  p. 10 

D.37,17,1,9  p. 146 

D.38,2,3,15  p. 146 

D.38,2,47,3  p. 160 

D.38,4,13,1  p. 159 

D.38,7,5,1  p. 11 

D.38,8,1,8  pp. 7, 10, 156, 157, 158 

D.38,8,1,9  pp. 98, 99, 136 

D.38,8,10  p. 133 

D.38,15,2,4  pp. 10, 82 

D.38,16,1pr.  p. 160 

D.38,16,1,8  pp. 17, 19, 23, 28, 38 

D.38,16,1,11  pp. 21, 100 

D.38,16,2pr.  pp. 11, 83, 95 

D.38,16,3,9  pp. 7, 48, 96, 97 

D.38,16,3,10  pp. 9, 55 
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D.38,16,3,12  p. 47 

D.38,16,6  pp. 17, 23, 27, 41, 42, 43 
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D.38,17,2,11  pp. 82, 101 

D.38,17,2,30  p. 106 

D.39,6,12  p. 10 

D.40,4,13,3  pp. 10, 82 

D.40,5,24,4 p. 17 

D.40,5,53pr.  p. 34 

D.40,5,54  p. 17 

D.41,1,48,2  p. 32 

D.41,1,66  p. 33 

D.41,2,3,23  p. 10 

D.41,3,4,5  pp. 7, 56 

D.41,3,4,15  p. 32 

D.41,3,4,16  p. 30 

D.41,3,4,17  p. 30 
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D.41,3,10,2  p. 31 

D.41,3,33  p. 30 
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D.42,5,24pr.  p. 120 
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D.43,4,3pr.  p. 80 
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D.43,4,3,3  pp. 10, 124 

D.43,4,4pr.  p. 81 

D.43,17,3,8  p. 81 

D.43,18,1pr.  p. 69 

D.44,2,7pr.  p. 162 

D.44,2,7,2  pp. 24, 28, 161 

D.44,2,7,3 pp. 19, 40, 55 

D.44,3,15,4  p. 10 

D.45,1,73pr.  pp. 83, 154 

D.45,1,91,1  p. 25 

D.46,2,31pr.  pp. 23, 28 

D.46,3,36  pp. 17, 55 

D.46,3,107  pp. 17, 23, 28 

D.47,2,48,5  p. 32 

D.47,2,50pr.  pp. 23, 28 
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D.47,2,84  p. 30 
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D.48,5,6,1  p. 136 

D.48,5,7  p. 125 

D.48,5,11,9  p. 68 
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D.50,16,135  pp. 115, 155, 165 
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