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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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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. 

 

 

Mots-clés: Enfant à naître; Droit Romain; Preteur; Curator Ventris 
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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 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 
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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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