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PROJETO DE LEI N' 3l/r 120'19

INSTITUTI /VO CALENDARIO

OFICIAL DO ESTADO AMAZO'VAS, O
,,DIA DO NASCITTJRO'' E DA

OUTRAS PROV.IDÊNC'AS,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o "Dia do

Nascituro", que será comemorado, anualmente, no dia 20 (vinte) do mês de

novembro.

Parágrafo único. Nascituro é a pessoa por nascer, já concebida no ventre

materno

Art. 20. Os Poderes Executivo e Legislativo, no âmbito de suas competências,

apoiarão eventos e projetos ligados à comemoração do "Dia do Nascituro",

através de campanhas publicitárias, palestras, seminários e debates

acadêmicos e profissionais, dentre outros, podendo buscar a colaboração de

entidades que tenham por objetivo a luta pelo direito à vida, em especial à dos

nascituros.

Art. 30. As autoridades, competentes, incentivarão as escolas da rede pública

do Estado, a abordarem, junto ao corpo discente, docente e técnico, bem como

aos pais ou responsáveis pelos alunos e à comunidade adjacente à escola, o

tema "O Direito do Nascituro à Vida" em palestras, trabalhos escolares e

atividades similares.
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Art. 40. A Assembleia Legislativa promoverá, ao menos uma audiência pública

anual, a fim de debater, junto à população, os direitos do nascituro.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
MANAUS 21 DE MAIO DE 2019.

Dra. Mayara Pi Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

Ao saber que está grávida, a mulher aguça os seus instintos e

passa a se preocupar cada vez mais com o bebê que está por vir. lmagina o

mundo que ele irá encontrar,faz planos e já começa a amá-lo desde o dia em

que esse mais novo ser foi concebido.

Para o Direito, esse amor não é suficiente para condicionar a

"futura vida" do nascituro (aquele que está por nascer). Esse direito, no

entanto, deveria ser o símbolo de expressão da vida. E válido aqui lembrar um

grande filosofo e pensador político italiano, Dante Alighieri, que já nos sécs.

Xlll/XlV definia direito como sendo uma proporção real e pessoal do homem

para o homem que, servindo-a, vem servir a sociedade e corrompida,

corrompe-a'. "jus esf realis ac personalis hominl's ad hominem proporÍio, quae

servata servit societatem, et corrupta corrumpif'. É essa proporção real e

pessoal do homem para o homem que garante os direitos à vida, à

conservação da liberdade e de defesa.

A mãe, que no momento de gravidez possui a função de ser a

casa, a proteção do nascituro; não pode sofrer abalos, violências ou

constrangimentos. Caso contrário, isso poderá ser absorvido pelo feto,

podendo-lhe causar deformações. O que leva a alguns doutrinadores a

defenderem o pedido de Habeas Corpus quando houver prejuízo ao

desenvolvimento natural do feto.

O Direito Brasileiro não possui, explicitamente, esse

acolhimento de "mãe". O Codigo Civil, ao adotar a teoria natalista, so concede

personalidade ao nascituro com o nascimento com vida, mas resguarda os

seus direitos desde a concepção. Há uma contradição, pois não se pode
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"atribuir" direitos àquele que não possua personalidade; por outro lado, não se

pode ignorar o nascituro como se este não existisse.

O nascituro é o ser humano concebido que ainda não nasceu,

porém o ordenamento jurídico brasileiro põe a salvo seus direitos desde a sua

concepção. Dessa forma ainda que não seja considerada pessoa em sentido

jurídico, o nascituro tem reconhecido e tutelado seus direitos, desde a

concepção, os direitos da personalidade do nascituro são compatíveis com a

sua condição especial de indivíduo concebido e ainda não nascido, em virtude

da sua condição de ser humano em desenvolvimento.

Os direitos da personalidade são inerentes à natureza humana

e existem independentemente da personalidade ou da capacidade do

indivíduo, portanto se referem a valores fundamentais que são indispensáveis

ao desenvolvimento da pessoa humana no que tange a sua dignidade, tais

como a vida, a integridade físico-psíquica, a honra, a imagem, a intimidade e o

nome.

Assim, E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

ao homem desde sua concepção, no ventre materno, com absoluta prioridade,

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, âo lazet, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, além dos problemas cíveis, no que diz respeito aos

direitos do nascituro, como o direito à curatela, aos alimentos, de suceder, de

receber doações, entre outros; há o direito primordial de qualquer ser

humano, quer tenha "personalidade jurídica" ou não'. E O DIREITO A VIDA.
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Desta feita, a instituição do Dia do Nascituro, é lembrar à

família, ao Estado e à sociedade em geral, da importância da implementação

de políticas públicas que visem assegurar os direitos e as garantias inerentes à

pessoa do nascituro.

PAçO DA ASSEMBLETA LEGISLAT|VA DO ESTADO DO AMAZONAS,

MANAUS 21 DE MAIO DE 2019.

Dra. Mayara heiro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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