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INTRODUÇÃO 

 

 noção de pessoa não é natural: é construída pela 

religião, pela moral, pela filosofia e, em última 

análise, pelos sentimentos dos seres humanos a re-

conhecerem a si mesmos, a todos, uma especial 

dignidade, um carater único, acima da natureza. 

Posição que lhes reconheça dignidade, igualdade e liberdade. 

Basta o que acabei de escrever para permitir adivinhar as 

asperezas do caminho do reconhecimento da personalidade 

digna a todos os seres humanos. Contra a vontade de poder que 

queria submeter a alguns, como se objetos se tratasse. 

Caminho ainda não terminado, deparando-se constante-

mente com novos obstáculos. 

Não é minha intenção tratar da pessoa, da sua dignidade, 

dos seus direitos, mas só fixar o momento em que a pessoa surge 

e tem personalidade também jurídica. 

 

1. PARTIR DA LEI CIVIL 

 

I. Pessoa como realidade pré-jurídica 

Antes de qualquer desenvolvimento parcial ou total da-

quilo que é o Direito, desenvolvimento que abrange a pessoas, a 

personalidade, a capacidade, regimes de proteção e regimes es-

peciais, devo falar sobre o ponto essencial. Um ponto de exce-

lência que é anterior a qualquer realidade, a “Pessoa Humana” 

A pessoa deve estar sempre no início do debate, no cen-

tro do debate, e no fim do debate. O Direito nada mais é do que 

uma realidade cultural criada pela pessoa, um instrumento usado 

pelas pessoas e que pode ser extinto pelos seus criadores e 
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destinatários. 

O Direito apresenta-se como direito das pessoas no mais 

largo sentido da Ideia. Desta forma a Pessoa em si não representa 

um instituto jurídico, um conceito a moldar pelo Direito, mas 

traduz-se num sujeito pré-existente que modela o Direito de 

forma a este reconhecer e respeitar a Pessoa e a sua personali-

dade. Pois não podem estes em nenhum momento ser ignorados 

nem recusados pelo Direito: são realidades a trabalhar. 

II. A personalidade jurídica, o seu início e o seu fim são 

um tema que suscita abertura de muita interpretação e muito de-

bate doutrinal. Os Autores discutem e contradizem-se relativa-

mente à conceção legalmente codificada, conforma a sua maior 

ou menor proximidade da lei escrita. Nomeadamente a propósito 

daquilo que constitui a abertura do nosso ordenamento jurídico 

civil relativamente a este assunto: fala-se do artigo 66º do Có-

digo civil português. Em que nos é dito que “1-A personalidade 

adquire-se no momento do nascimento completo e com vida”. 

III. Não obstante o nº1 do mesmo artigo o legislador pro-

curou ser mais preciso escrevendo o nº2, onde nos é dito que “2-

Os direitos que a lei vai reconhecer aos nascituros dependem do 

seu nascimento”. 

IV. Para que a uma pessoa seja reconhecida personali-

dade, deve esta estar sujeita a uma espécie de condição legal sus-

pensiva onde os seus direitos estão paralisados subordinando-se 

a um acontecimento futuro e incerto. Que seria nascer completo 

e nascer com vida. 

Pois se nascer se nascer morto, não há o reconhecimento 

de personalidade desde a conceção. Em outras palavras quer di-

zer que o ser que estava concebido não era mais que um ser não 

identificado, incerto, só identificável se nascesse ou viesse a nas-

cer completo e com vida1. 

 
1 O presente desenvolvimento assenta, muito de perto de um artigo publicado e apre-
sentado pelos autores; Diogo Leite de Campos e Stela Barbas, com o título “ O início 
da pessoa humana e da pessoa Jurídica 
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2. O ARTIGO 66º DO CÓDIGO CIVIL 

 

I. O artigo 66º acaba por entrar em contradição não só 

com Autores mas também com o próprio Direito. 

Assim, próprio Código Civil, por exemplo no seu artigo 

952º, admite «doações a nascituros». Ou seja, não se espera aqui 

do nascimento completo e com vida mas sim uma simples con-

ceção. 

II. Há uma espécie de presunção que deixa reservado ao 

doador o usufruto dos bens. 

III. No entanto, são essas as contradições que o próprio 

Direito nos apresenta, que suscitam questões muito pertinentes 

e que nos demonstram uma forte incompletude. 

Neste momento, abro a hipótese de o art. 66.º, n.º 1 do 

CC, ser entendido como referindo-se à capacidade de gozo, e 

não propriamente à personalidade jurídica. 

Como aliás sucedia com o art. 6.º do Código de Seabra e 

com o §1 do BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), 

IV. O reconhecimento da personalidade de seres huma-

nos está fora do alcance e da competência da lei, seja ela ordiná-

ria ou constitucional, pois a personalidade jurídica é um dado 

extra-jurídico que se impõe ao Direito. Não é este que vai dizer 

o que é a Pessoa, afirmando-o quanto a alguém que tem direitos 

e obrigações por ele criados. A pessoa cria o seu estatuto jurí-

dico, antes e acima da lei escrita. A personalidade jurídica é uma 

consequência da titularidade de direitos e obrigações naturais 

que uma pessoa tem. 

V. Ainda dentro do artigo 66º do C.C, temos o dever de 

impor uma diferença entre o ser que ainda não nasceu mas já foi 

concebido, e um ser que apenas é um mero plano de vir a ser 

gerado. Estes casos são muito diferentes. 

VI. No primeiro caso temos alguém que ainda não nasceu 

mas já tem vida no interior da mãe, vida uterina. Nascituro. 
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VII. No segundo, há um ser que é uma simples possibili-

dade, uma esperança de um dia vir a ser concebido. Conceturo. 

VIII. A vida uterina é uma situação transitória e que se 

limita no tempo, tempo este que é o tempo de gestação que varia 

de circunstância para circunstância. Pode a pessoa nascer de 

forma antecipada (Prematura) ou de forma tardia, ou então de 

nascer no tempo regra, 9 meses2. 

 

3. O NASCITURO 

 

I. O nascituro é uma pessoa - para muitos autores esta é 

uma fase particular da vida desta pessoa. Ter nascimento com-

pleto e com vida ,ou não, é só mais um fato relevante na vida da 

mesma, vida que já existia.. Talvez para efeitos de registo da 

data de aniversário, por. O nascimento não cria ou inova nada de 

fundamental. 

II. Neste sentido temos que ter em atenção que a véspera 

e o dia exato da saída da pessoa da barriga da mãe, não tem de-

terminações diretas na pessoa, pois a vida dela é a mesma de 

ontem, hoje e futuramente. 

III. Tendo em conta a separação de algumas funções vi-

tais da mãe, não entramos aqui com novas capacidades ou inca-

pacidades do recém nascido. A a sua natureza, a sua dignidade 

como ser único da sua espécie não se altera. 

IV. A redação do nosso artigo 66ºC.C, não é muito feliz; 

mais uma razão para não nos cingirmos à letra da lei, pois a per-

sonalidade jurídica está muito longe do alcance do legislador e 

não depende de lei nenhuma para existir. 

V. Por isso, este artigo 66º deve ser interpretado como 

tendo um conteúdo referido à capacidade de gozo, e interpretado 

a luz de princípios como o da concordância prática e 

 
2 Atual Código civil português, artigos 66º nº 1 e 2. Acórdão do supremo tribunal de 
justiça 436/07.6TBVRL.P1:S1 de 17-02-2009, Artigo II, relativamente ao o art. 6.º do 
Código de Seabra e com o §1 do BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). 
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harmonização do sistema jurídico. O mesmo artigo cheio de con-

tradições éticas, jurídicas e de ontologia passará então a estar em 

harmonia com os demais preceitos contidos no código. 

VI. Não podemos esquecer o nº2 do mesmo artigo 66ºCC 

“em que os direitos que a lei reconhece aos nascituros dependem 

do seu nascimento”. 

VII. A verdade é que, se houver um nascimento com 

vida, a vida e a personalidade daquela pessoa são as mesmas que 

já existiam e às quais se dá seguimento.  

A capacidade gozo há pouco referida também tem limi-

tações depois do nascimento, como continua a ter depois deste.  

Faltando uma certa capacidade de exercício do menor 

nascituro ou recém nascido tal incapacidade será suprida pelos 

pais (responsabilidades parentais ou subsidiariamente por uma 

tutela), e cessada pela sua maioridade ou emancipação3. 

 

4. A PESSOA HUMANA 

 

I. À a luz da lei, se a pessoa não nascer com vida, não 

chega a existir (nada). Quando o certo é que existiu uma pessoa 

que uma disposição legal não pode apagar ou negar. É assim que 

entendo que o art. 66º deve ser revogado ou alterado para não 

causar danos e contradições em prejuízo da pessoa. 

II. Nas circunstâncias que nos encontramos, pelos avan-

ços já obtidos no mundo de hoje, em comparação com aquilo 

que foi por exemplo a época em que o artigo foi aprovado, já se 

têm mecanismos suficientes para se saber o que está dentro da 

barriga da mãe. E dispor de um conjunto total de informações 

que nos permitem dizer que o nascituro é pessoa, com dignidade 

e ser único da sua espécie, tal como todos nós.  

III Para alguns Autores pessoa e ser humano são a mesma 

 
3 Artigo publicado e apresentado pelos autores; Diogo Leite de Campos e Stela Bar-
bas, com o título “ O início da pessoa humana e da pessoa Jurídica. Atual Código civil 
português, artigo 66º. 
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realidade, para outros não. 

Para todos efeitos, as indagações procuram elaborar e 

fundamentar aspetos da identidade genômica, ontológica, axio-

lógica, e jurídica entre pessoa e ser humano através de diversas 

teses apresentadas sobre o começo da vida humana ou da pessoa. 

IV. Toda e qualquer tentativa de determinação do âmbito 

da pessoa tem que passar necessariamente por interrogações so-

bre o início da vida. E estas interrogações significam individua-

lizar o preciso momento em que o óvulo e o espermatozóide se 

transformam num embrião. Esse embrião é uma nova entidade 

única e irrepetível. 

V. É, então, necessário, proceder a uma análise de preci-

são não só terminológica mas também semântica. Essa vida hu-

mana é um ser humano? E esse ser humano é uma pessoa? Ou 

admitir-se-á a existência de vidas humanas, de seres humanos 

que não são pessoas? Se não são pessoas, o que são? De quem 

ou de que se trata? Veremos…4 

 

5. TEORIAS 

 

I. Para alguns, só estamos perante uma pessoa após o seu 

nascimento completo e com vida; para outros, antes da nidação 

não existe pessoa; outros defendem que o ser concebido já é pes-

soa; porém, há quem defenda que nem sequer o nascimento é 

condição suficiente para se considerar ou atribuir a um ser hu-

mano o estatuto de pessoa. 

II. Por isso, alguns Autores defendem que crianças até 

certa idade, e indivíduos que estejam com doenças mentais, e 

que no fundo não dão contributo a nível social, não têm nome de 

pessoa. Assim sendo, não gozam do direito à vida, podendo esta 

ser terminada sempre que o justifiquem razões do foro familiar 

 
4 Interpretações e ideias retiradas do artigo publicado e apresentado pelos autores; 
Diogo Leite de Campos e Stela Barbas, com o título “ O início da pessoa humana e 
da pessoa Jurídica. Código civil português, artigo 66º. 
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ou de utilidade social. 

III. Acaba-se por esquecer que o filho como pessoa não 

pertence aos pais ou à sociedade mas é uma pessoa totalmente 

autónoma e digna. E que a pessoa e a sua dignidade não depen-

dem da sua produtividade. 

IV. No entanto chegou-se ao ponto de sustentar que 

“mesmo uma criança recém-nascida não é uma pessoa”. Se-

gundo Engelhardt “Vivem-se meses de vida Biológica, antes que 

haja prova suficiente da vida da mente tal como se passam anos 

antes que existem provas da vida de uma pessoa como agente 

moral. Independentemente do tipo de vida mental existente para 

os bebés não é a mesma dos agentes morais autoconscientes. E 

que os fetos, bebés. os débeis mentais, e os indivíduos em coma 

são exemplo de “não pessoas humanas” por lhes faltar autocons-

ciência e por isso não têm status, em si e por si, na comunidade 

moral.” 

V. Estas teorias necessitam de uma maior sustentabili-

dade argumentativa. Porque dizer que uma pessoa não é pessoa 

por causa de características condicionais, não é suficiente e nem 

o argumento mais idóneo.5 

 

6. ECTODERME 

 

I. Ectoderme é a camada exterior de um embrião em de-

senvolvimento. A ectoderme forma-se durante o estágio em que 

o sistema digestivo primitivo está a formar-se. Nos vertebrados, 

a ectoderme pode ser dividida em 3 partes, cada uma dando ori-

gem a tecidos diferentes. 

II. E uma dessas camadas é constituída pelas células de 

crista neural. Onde encontramos a formação do sistema nervoso. 

III. Por isso, alguns Autores defendem que, para haver o 

estatuto de pessoa, é necessário que haja a formação do sistema 

 
5 Stela Marcos de Almeida Neves Barbas. Direito do Genoma Humano. Teorias contra 
a teoria Concepsualista. 
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nervoso central daquele nascituro. 

Portanto, só a partir de um certo dia após a conceção é 

que existiria uma pessoa. 

IV. No meu entendimento, estes também são argumentos 

não idóneos para que se sustente que haja estatuto de pessoa. 

Tendo com base um parecer de Maurício Fernandes neurologista 

de profissão. A simples existência de um ser dentro de outro ser, 

consiste numa ideia de pessoa. A formação do sistema nervoso 

central não deve ser tida em conta no sentido de haver ou não a 

atribuição de estatuto. 

V. No entanto, Maurício Fernandes acrescenta que, a for-

mação do sistema nervoso, serve para a chamada independência 

da vida uterina do ser concebido. Porque é com a formação do 

cérebro e todo o seu sistema que o bebé consegue com o tempo 

ter movimentos, agir em certo sentido. Mas pessoa sempre foi 

desde a conceção. 

VI. Devo referir que o estatuto de pessoa não se pode 

adquirir ou perder gradualmente. Como disse Stela Barbas “ou 

se é pessoa ou não se é”. 

VII. Assim sendo, parece apropriado dizer que o embrião 

humano não é uma possível pessoa. Mas sim uma pessoa que 

vive e que tem possibilidades para o seu desenvolvimento social 

o que pode ser para o bem ou para o mal. 

VIII. Em síntese, a noção de uma pessoa é contraditória. 

Aquele que goza do direito à dignidade num estado de direito 

democrático, não pode ser uma simples possibilidade. Se lhe é 

reconhecido o caráter de ser humano, então estamos perante uma 

pessoa verdadeira.6 

 

7. POSIÇÕES PERTINENTES 

 

 
6 Estudo feito no âmbito da Encyclopedia Britannica «Ectoderm | anatomy». E uma 
expressão retirada do livro, Direito do genoma Humano de Stela marcos de almeida 
neves barbas. “Ou se é pessoa ou não se é” 
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I. A partir deste momento sinto que é conveniente aferir 

sobre o mesmo tema, o parecer e a posição de Autores que dão 

uma grande importância ao debate sobre a Personalidade Jurí-

dica. 

Falo aqui de Pedro Pais de Vasconcelos e de Diogo Leite 

Campos. 

II. Quanto à posição de Pedro Pais de Vasconcelos sobre 

o artigo 66ºC.C, este começa por deixar claro que o ser que esta 

na barriga da mãe não é uma simples coisa, mas sim uma pessoa 

com vida uterina, uma pessoa que já foi concebida mas ainda 

não nasceu. Pedro Pais de Vasconcelos aprofunda a certeza de 

que a vida humana tem início com a conceção por comunicação 

da vida de ambos os pais. 

III. Daí em diante o nascituro se desenvolve de uma 

forma progressiva e ininterrupta, como uma pessoa que de forma 

contínua vai se desenvolvendo; tal como acontece com alguém 

que tem 45 anos, 12 anos, etc.  

IV. O Autor defende que, relativamente ao que pode sen-

tir ou não sentir, antes da pessoa nascer ela praticamente apenas 

tem contacto com a mãe, embora oiça e sinta algo do que se 

passa no exterior da mãe e possa ser influenciada ou ferida,. 

V. No exterior o nascituro apenas se relaciona pessoal-

mente com a sua mãe e não tem contacto interpessoal com mais 

ninguém. Ou se tem com o pai, este é menos intenso. 

VI. Pedro Pais de Vasconcelos defende que o artigo 66º 

C.C não é um artigo bem sucedido.  

Mas o Autor alega também que não devemos fazer do 

mesmo artigo uma interpretação ao pé da letra e ficar preso nela. 

Pois não há lei alguma que tenha legitimidade para oferecer ou 

atribuir personalidade aos seres humanos. 

Este poder não está no alcance do poder legislativo. Este 

não pode retirar ou não reconhecer a qualidade de pessoa hu-

mana que o ser humano tem e merece ter, sem qualquer justifi-

cação legal, a título de personalidade jurídica. 
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VII. Pedro Pais de Vasconcelos dá um aviso aos demais 

Autores, no sentido de que relativamente ao artigo 66ºC.C deve-

mos pensar cuidadosamente a nossa posição porque é incontes-

tável que o nascituro tem vida e substância humana desde a con-

ceção. Daí decorre que o mesmo tem a qualidade de ser pessoa 

e ter uma personalidade que o Direito se limita a reconhecer. 

VIII. E se o nascituro nascer com vida, a sua capacidade 

de gozo alarga-se com o nascimento, para os exegetas da lei, 

embora a sua capacidade de exercício se mantenha suspensa 

como é próprio do estatuto da menoridade. 

IX. Se morrer antes de nascer, a sua morte extingue a 

personalidade, e os seus direitos e obrigações extinguem-se 

como se sucede com qualquer outra pessoa. 

X. Pedro Pais de Vasconcelos mostra-nos claramente 

uma exposição com ideias muito claras de oposição do nosso 

artigo 66ºC.C, com fortes críticas e alertas para que haja uma 

mudança ideológica e legal.7 

 

8. SEGUNDA POSIÇÃO 

 

I. Quanto à posição de Diogo Leite Campos esta é muito 

peculiar relativamente ao artigo 66º C.C. Este Autor forma a sua 

opinião colocando a Pessoa Humana no centro do debate. 

Tendo em vista esta ideia, começa por defender que se o 

início da vida humana se dá com a conceção, é inseparável a vida 

humana da personalidade jurídica; a separação apagaria a pessoa 

e os seus direitos. 

II. Relativamente condição ontológica, Diogo Leite cam-

pos entende que a condição ontológica da pessoa implica neces-

sariamente uma dimensão jurídica, na medida em que quem é 

pessoa em sentido ontológico é também pessoa no ponto de vista 
 

7 Pareceres do Professor Pedro Pais de Vasconcelos analisados no âmbito do acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça, nº 436/07.6TBVRL.P1.S1, 2 Secção. 
Ideia de personalidade retirada do livro, Teoria Geral do Direito Civil, Pedro Pais de 
Vasconcelos. Págs 35 e ss. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________191_ 

 

 

jurídico. 

III. Como expressamente diz o artigo “66º C.C que a per-

sonalidade jurídica adquire-se com o nascimento completo e 

com vida”, Diogo Leite de Campos defende que o ser humano é 

uma entidade pré-jurídica; que impõe ao Direito todo um con-

junto de reivindicações, com reflexos em vários domínios, desde 

logo, o reconhecimento da sua personalidade. Pois esta persona-

lidade não é construída pelo nosso ordenamento jurídico, mas 

este limita-se a reconhecê-la como um estatuto jurídico, um di-

reito inato que caracteriza toda a pessoa humana. 

IV. Diogo Leite Campos procura transmitir-nos a ideia 

de que a tutela dos nascituros não coloca dúvidas que exista per-

sonalidade jurídica desde a conceção: o embrião tem os mesmos 

direitos do ser já nascido. Diogo Leite Campos sustenta que o 

ser humano concebido não é menos pessoa que o já nascido. 

V. O Direito devia reconhecer o início da personalidade 

jurídica no começo da vida humana, na conceção, e que as nor-

mas contidas na maioria das legislações que vinculam o início 

da personalidade ao nascimento, estão, portanto, naturalmente 

gastas e ultrapassadas. 

VI. Dentro do mesmo âmbito, Diogo Leite Campos jun-

tamente com Stela Barbas quanto ao nascituro defendem que 

desde a conceção até ao nascimento, todas as investigações em-

preendidas no campo genético, embriológico ou de comporta-

mento, revelam um contínuo desenvolvimento celular, proveni-

entes da expressão das informações memorizadas em um ge-

noma específico da espécie humana. O pequeno grupo de células 

embrionárias resultantes da segmentação do zigoto após a fusão 

de dois gâmetas humanos é já uma determinada pessoa. Esse 

conjunto restrito de células não pode ser considerado menos ser 

humano que o conjunto já maior de células diferenciadas e dis-

postas ordenadamente que constituem os tecidos e órgãos de um 

feto com três meses. Este, por seu turno, não é menos ser hu-

mano que um que tenha sete meses, nem muito menos que o 
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recém-nascido e que um adulto.8 

 

9. PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

I. Relativamente à personalidade jurídica, muitas vezes 

se pensa que foi o Direito ou os juristas que inventaram este con-

ceito. 

II. A verdade é que, todos aqueles que procurarem saber 

sobre a história Romana, se aperceberão que foi de lá que surgiu 

um percurso ligado ao conceito de personalidade. 

III. Esta assente nos mandamentos morais da “romani-

tas” (concentração da virtude e de qualidades morais e intelec-

tuais), a “civilitas” representava cada “cives” como indivíduo 

autónomo e capaz de auto-organização, não só em relação a si 

mesmo, mas perante os outros. 

IV. A personalidade jurídica é um conceito a meu ver 

muito ligado ao princípio da autonomia privada, no sentido de 

duma verdadeira expressão do conceito em questão, onde a pes-

soa é autora da própria ordem jurídica (no sentido de ser uma 

ordem humana). 

Contudo a autonomia privada não é bastante para se afir-

mar que se trata de pessoa. Falta a dignidade, os direitos da per-

sonalidade, a totalidade que a pessoa é como ser único da sua 

espécie. O que não existiu em Roma: poder ilimitado do prín-

cipe; hierarquia social natural a subordinar umas pessoas; limi-

tações sérias à ética dos contratos que permitiam a exploração 

do mais fraco; a escravatura; a degradação do estrangeiro; etc. 

V. Antigamente havia um problema muito grande e co-

mum a todos, que era dificuldade em conciliar a personalidade 

jurídica de alguns, com a autoridade ilimitada do rei ou dos 

 
8 Interpretações e ideias retiradas do artigo publicado e apresentado pelos autores; 
Diogo Leite de Campos e Stela Barbas, com o título “ O início da pessoa humana e 
da pessoa Jurídica”. Ideias retiradas do livro, «Lições de Direito de personalidade , 
Págs 43 e ss. E também alguns entendimentos de artigos publicados no âmbito da 
revista da ordem dos advogados, «O início da pessoa humana e da pessoa jurídica». 
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príncipes. Porque não há dúvidas que a vontade do príncipe tinha 

uma força de lei. 

VI. Não se pode esquecer que a pessoa humana deve apa-

recer sempre como autora do próprio Direito e pelo menos pro-

dutora de alguns efeitos do Direito. 

VII. A personalidade jurídica é uma qualidade inerente 

ao ser humano. Como qualidade equaciona-se quase como uma 

substancia; o fator de a pessoa ter capacidade jurídica, é mera-

mente adjetivo. Não cria direitos nem reconhece mas consolida.  

Um exemplo que tanto gosto de utilizar é o de haver um 

balão vazio, quando o ser ainda é um nascituro ou já nascido mas 

menor. E o balão vai aumentando a medida em que mais direitos 

e capacidade tem o mesmo ser. Mas o facto de o balão estar va-

zio não quer dizer que não exista, Ou seja há personalidade sem-

pre, mas a capacidade está condicionada. 

VII. Devo referir que o regime da menoridade ou do 

maior acompanhado, não é e nunca foi um regime de discrimi-

nação mas sim de proteção.9 

 

10. PERFILHAÇÃO 

 

I. Perfilhar. É nada mais do que a aceitação legal de al-

guém com filho, reconhecimento voluntário e legal da paterni-

dade. 

Seguindo as normas dos registos e notariado, têm capa-

cidade para perfilhar: 

• indivíduos maiores de 16 anos; 

• os que não estiverem interditos por anomalia psíquica; 

• os que não forem notoriamente dementes no momento 

da perfilhação. 

II. Em matérias de perfilhação o que é notório é também 

a contradição que existe, onde o artigo 1855º diz claramente que 

 
9 Alguns Pareceres retirados do livro do autor, Diogo Leite Campos. «A Felicidade 
somos Nós, Págs 25 e ss» A Personalidade jurídica. 
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a perfilhação só é válida se for posterior à conceção. Este con-

ceito de concepção leva-nos a refletir seriamente, pois então se 

é possível reconhecer como filho uma pessoa após a conceção, 

então aquela pessoa merece por si só a partir da conceção o re-

conhecimento da sua personalidade jurídica e do estatuto de pes-

soa. É mais uma vez o artigo 66º do código civil a ser posto em 

causa. 

III. A pergunta que a sociedade devia por em causa é a 

seguinte; Se alguém vai reconhecer uma pessoa como filho, este 

filho é uma pessoa, se é pessoa então não tem personalidade ju-

rídica? 

IV. No meu modesto entendimento a concepção devia 

ser a posição mais certa para o ponto de partida de qualquer ale-

gação relativamente à personalidade jurídica. Tal como é para às 

restantes matérias já vistas. 

V. Conceção. Do latim conceptio, o termo conceção re-

fere-se à ação e ao efeito de conceber. Na biologia, trata-se da 

fusão de duas células sexuais para dar lugar à célula zigoto, onde 

acontece a união (ou o cruzamento) dos cromossomas do ho-

mem (ou do macho) e da mulher (fêmea). Neste sentido, a ideia 

de conceção é sinónimo de fecundação ou ainda de geração. 

VI. A partir do momento em que se encontram o gâmeta 

masculino (espermatozóide) e o gâmeta feminino (óvulo), 

forma-se então o zigoto e, depois, o embrião, o qual se irá de-

senvolver até ao nascimento. Esta explicação é muito clara, e 

permite perceber que o nascimento deste ser é só mais uma etapa 

da sua vida. Tal como são a maioridade, velhice etc. 

VII. Desde a conceção até a morte, trata-se da mesma 

pessoa ou seja, é o mesmo ser humano que desencadeou vários 

processos, que podemos chamar de processos biológicos ou de 

desenvolvimento orgânico. 

VIII. Quanto à questão dos nascituros, é também muito 

relevante que mencione que os mesmos, apesar de não lhe ser 

reconhecido a personalidade jurídica a partir do momento da 
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conceção, têm capacidade sucessória. 

IX. No entanto, vamos ver que personalidade jurídica é a 

suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações. Como pode 

um nascituro não ter personalidade jurídica mas lhe serem con-

sagrados alguns direitos, como doações, perfilhações, etc. Com 

todo cuidado sustento e defendo que tal mereça esse direito 

maior (Personalidade Jurídica). A questão é, porquê dar o pouco 

quando o maior e melhor Direito lhe é ocultado ou até mesmo 

negado. 

X. Não se pode esquecer que o reconhecimento deste 

mesmo filho não concebido também pode ser efetuado através 

da perfilhação. Nos termos do artigo 1847º, concatenado com o 

artigo 1855º, pois só será válido este reconhecimento se for feito 

após a conceção e com mãe identificada.10 

 

11. COISIFICAÇÃO 

 

I. Ato ou efeito de coisificar, de dar forma de coisa. 

II. Coisa. Como refere e bem o nosso ordenamento jurí-

dico, é tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. 

III. Nos dias de hoje há cada vez mais esta proximidade 

e tentativa de transformação ou equiparação de um ser a uma 

coisa, de uma pessoa para uma não pessoa. 

IV. No âmbito das relações jurídicas, existem aqueles 

que podemos chamar de elementos da relação jurídica, são esses; 

O sujeito; O objeto; O facto; A garantia. Onde o objeto vai aca-

bar por ocupar para o nosso debate um papel importante. 

V. As coisas podem ser objetos de relações jurídicas, mas 

nem todo objeto é uma coisa . O objeto pode ser; Uma coisa; 

Uma prestação; Uma pessoa. 

VI. É neste sentido que a visão da pessoa como objeto 

começa a ter uma importância efetiva. Pois deve-se verificar que 

 
10 Código do registo predial Artigo 2º. Código civil português, artigos 66º, 1847º, 
1855º. 
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muitos fatos que desencadeiam efeitos jurídicos têm posto a pes-

soa como objeto desses fatos, nomeadamente negócios. Onde 

seria importante referir a Lei da Procriação Medicamente assis-

tida em Portugal. 

VII. Embora sejam avanços tecnológicos e métodos sub-

sidiários para ajudar as mulher e as famílias em sentido amplo. 

Não deixam de por em causa a pessoa e o estatuto da pessoa. 

Como exemplo existem às técnicas laboratoriais de manipulação 

gamética ou embrionária equivalentes ou subsidiárias. É tam-

bém, porém, lícita a transferência “post mortem” de embrião 

para permitir a realização de um projeto parental claramente es-

tabelecido. 

VII. No meu entendimento, este conjunto de situações 

deixam a pessoa em sentido ontológico numa situação não favo-

rável. Pois o embrião que já corresponde ao estágio inicial do 

desenvolvimento de uma pessoa, ao ser manipulado desta ma-

neira pode mudar de destino como se uma prenda fosse. 

Tais factos deixam este ser numa posição de não pessoa, 

de um ser sem personalidade, concretamente numa posição de 

coisa, objeto de negócios jurídicos. 

VIII. É necessária reflexão quando vemos em um dos ar-

tigos da lei da Procriação Medicamente Assistida, existir uma 

disposição que diz o seguinte: após a morte do marido ou do 

homem com quem vivia em união de facto, não é lícito à mulher 

ser inseminada com sémen do falecido, ainda que este haja con-

sentido no ato de inseminação. Será que isto vem reforçar a dig-

nidade da pessoa no momento da sua procriação?11 

 

12. EFEITOS DA FILIAÇÃO 

 

I. Os pais não têm poder sobre os filhos, mas só poderes 

deveres em benefício destes. 

 
11 Estudos e interpretações sobre a Lei da procriação medicamente assistida, nº 
32/2006. 
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II. O facto de existir uma ligação sentimental, psicoló-

gica muito forte entre a mãe e o filho, não faz como que este 

mesmo ser seja algo dependente dos pais ;nestes casos, os pais 

estariam simplesmente a cumprir aquilo que chamamos poderes 

deveres. Atenção que tal não acontece só na vida uterina, mas 

também quanto aos já nascidos. 

III. Com isto quer se dizer que a menoridade é um regime 

de proteção daquela pessoa. Os pais que exercem o suprimento 

de algumas incapacidades, não têm poder absoluto sobre os fi-

lhos. Muito pelo contrário, desse conteúdo sobressai claramente 

que os respetivos deveres são colocados num plano de igualdade 

entre eles. Os filhos, nascidos ou não, são pessoas com direitos. 

IV. A personalidade jurídica é isto, ter a qualidade de ser 

um individuo pessoa único da sua espécie, dotado de valores 

próprios, vontade própria, carga genética própria etc. E neste 

sentido cabe ao Direito simplesmente reconhecer este fato. 

VII. O Direito no seu sentido mais amplo não deve nem 

pode estar acima de qualquer pessoa : esta é o ponto limite deste 

mesmo Direito. Pois o Direito é criado pelas pessoas, para as 

pessoas e por pessoas. Sendo assim, a personalidade destas mes-

mas pessoas não pode ser questionada pelo Direito, nem este 

muito menos deve estabelecer argumentos que diminuam a pes-

soa desde a conceção até á morte. 

VIII. Estes deveres referidos, mantêm-se durante toda 

vida ou toda relação e não apenas quando o menor é emancipado 

ou atinge a maioridade. O dever de auxílio e assistência vai va-

riando também em conformidade com a idade dos filhos e depois 

com a idade dos pais. Algo que varia de forma recíproca.12 

 

13. DIREITO COMPARADO 

 

 
12 António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. Personalidade Jurídica. Págs 193 e ss. 
Condição Jurídica dos nascituros. Págs 201 e ss. Incapacidade dos menores. Págs 228 
e ss. 
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I. O termo Direito comparado refere-se a uma disciplina 

jurídica que estuda as diferenças e as semelhanças entre os Di-

reitos de diferentes jurisdições (incluindo suas legislações, juris-

prudências e doutrinas), e a um método de trabalho ou pesquisa 

que permite comparar elementos do Direito de diferentes juris-

dições, com finalidades variadas. Em ambos os casos, a impor-

tância do Direito comparado aumentou enormemente na atuali-

dade, marcada pela internacionalização e pela globalização. 

II. Neste sentido e com cuidado, farei uma breve menção 

e comparação de um país que se engloba a mesma família jurí-

dica que Portugal. 

III. Brasil. Brasil engloba também a família jurídica ro-

mano-germânica, onde Direito é organizado em códigos, cujos 

exemplos principais são os códigos civis francês e alemão (Code 

Civil e Bürgerliches Gesetzbuch, respectivamente). É portanto 

típico deste sistema o caráter escrito do Direito. Pertencem à fa-

mília romano-germânica os direitos de toda a América Latina, 

de toda a Europa continental, de quase toda a Ásia (exceto partes 

do Oriente Médio) e de cerca de metade da África. 

IV. Falando em códigos, o Código civil brasileiro tam-

bém se refere à personalidade jurídica. Logo no seu artigo 2º diz 

“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo, desde a conceção, os direitos do nas-

cituro”. 

V. Nota-se claramente que se adota o mesmo ponto de 

partida do português para o reconhecimento da personalidade da 

pessoa. Mas há um aspeto curioso: na segunda parte o mesmo 

artigo, salva desde a conceção o direito dos nascituros e se veri-

ficarmos sistematicamente o ordenamento, perceberemos que os 

direitos postos a salvo, desde a conceção, são apenas os patrimo-

niais. Do mal o menos…. 

VII. Quanto ao Código civil português, este não deixa 

uma ressalva mas sim uma condição. O direito que a lei concede 

aos nascituros, depende do seu nascimento. O que é totalmente 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________199_ 

 

 

contraditório quando fazemos uma verificação do sistema jurí-

dico. 

VIII. Por exemplo o artigo 542º do código civil Brasi-

leiro diz que a doação feita ao nascituro valerá e, mesmo assim, 

só valerá se for aceita por seu representante; O artigo 1.798º diz 

que às pessoas já concebidas têm legitimidade para suceder 

desde a abertura da sucessão. Mas estes direitos todos são desde 

o artigo 2º salvos e bem estabelecidos, o que não causa muitas 

contradições. Pois a lei é expressamente clara neste sentido. 

IX. O único debate que poderia se por em causa seria, 

porque a personalidade afere-se pelo nascimento e com vida e 

não simplesmente pela conceção. Se os direitos são concedidos 

desde a conceção. 

X. No meu entendimento, a ressalva feita na segunda 

parte do artigo 2º do Código civil brasileiro, preenche metade da 

lacuna, a outra metade ainda é causa de muito questionamento 

pela doutrina.13 

 

14. A PESSOA 

 

I. A pessoa. Parece-me que a pessoa é o início, o centro, 

e o fim do debate. Não podemos falar sobre Direito e personali-

dade, como é o nosso tema, sem antes pormos este ser único e 

exclusivo em primeiro lugar, como assim foi feito. E não pode-

ríamos terminar sem fazer o mesmo. 

II. A pessoa é todo ser humano dotado de características 

próprias que representam um ser único da nossa espécie. A pes-

soa é por excelência protagonista da ordem jurídica em que nos 

encontramos. 

III. A condição ontológica da pessoa implica necessaria-

mente uma dimensão jurídica. No sentido em que quem é 
 

13 Considerações sobre direito comparado retiradas de um artigo de MARTINS, Isi-
doro, História do Direito Nacional, Memória Jurídica Nacional, Ministério da Jus-
tiça. Código civil brasileiro, publicado pela Secretaria Especial de Editoração e Pu-
blicações Subsecretaria de Edições Técnicas. 
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chamado de pessoa em sentido ontológico é também chamado 

juridicamente de pessoa. Por isso se entende que a pessoa hu-

mana é uma realidade pré-jurídica, que impõe ao direito um con-

junto de reivindicações, como tal o reconhecimento da persona-

lidade jurídica não seria diferente. 

IV. A proteção do estatuto de pessoa, dotada de digni-

dade humana, deve ser sempre o essencial para os seres huma-

nos. Pois sabemos que antigamente a sociedade nomeadamente 

a grega e a romana não reconheciam certos ser humanos como 

pessoa. Por isso é que no meu entendimento a personalidade em-

bora jurídica não existe por causa do Direito mas sim pelo sim-

ples facto da pessoa existir e ela existe desde a conceção. 

V. Aferir que um ser concebido não tem personalidade 

jurídica, dá-nos uma conotação de falta de dignidade pelo 

mesmo ser. Pois vamos clarificar o conceito de dignidade com o 

respeito e consideração que é devido a todos os seres humanos. 

VI. Todo ser humano pertencente à espécie humana, tem 

uma natureza hereditária de pessoa. 

VII. No meu entendimento, não é possível conceber a 

existência de seres humanos que não sejam pessoas. Deste modo 

não acho possível, conceber a existência de pessoa sem persona-

lidade jurídica. Quem é ser humano é pessoa. 

Quem é pessoa tem personalidade jurídica, quem tem 

personalidade tem os seus direitos protegidos e consagrados de 

igual modo em relação às restantes pessoas na sociedade. 

VIII. Verifico que a maioria das legislações vinculam o 

início da personalidade ao nascimento. Percebo naturalmente 

uma necessidade de serem atualizadas. 

IX. A pessoa é a vida, e vida tem que ser respeitada desde 

o seu início: Conceção. 

X. O ser humano concebido não é menos pessoa que o 

ser humano já nascido14 

 
14 Diogo Leite de campos. A felicidade somos Nós. Págs 17 e ss. 41 e ss 


