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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar os reflexos no campo jurídico do uso 

das técnicas de reprodução assistida homóloga post mortem do genitor. Atualmente, não há 

legislação específica quanto à questão. Existe somente uma referência quanto ao parentesco, 

quando estabelece a presunção de paternidade, conforme o art. 1.597 do Código Civil de 2002. 

Não há, portanto, nenhuma previsão acerca dos direitos sucessórios do infante oriundo desses 

procedimentos. Diante do vácuo normativo, os doutrinadores divergem quanto à capacidade 

sucessória do filho pós concebido a morte do pai, em decorrência do Estatuto Civilista 

estabelecer, em seu art. 1.798, como herdeiros aqueles nascidos e concebidos no momento da 

abertura da sucessão, que dependendo da interpretação poder-se-á reconhecer ou não o direito 

sucessório da prole concebida post mortem. Dedica-se esse estudo a examinar as diversas 

correntes doutrinárias concernentes ao tema.  

 

 

Palavras-chave: Direito das Sucessões, Reprodução Artificial, Inseminação Artificial 

Homóloga Post Mortem, Direito à Herança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: The present paper aims to analyze the effects, within the legal field, of 

the homologous assisted reproduction techniques in the case of parent post mortem. There is 

currently no specific legislation towards the issue. There is only a reference to the kinship, 

when the law establishes presumption of paternity, according to art. 1,597 of Civil Code of 

2002. There is, thus, no prediction regarding the inheritance rights of the infant arising from 

such procedures. Standing before this normative vacuum, legal scholars diverge in regard to the 

inheriting aptitude of the child whose birth was given after the father’s death, because the Civil 

Law establishes, in its art. 1.798, as heirs, the ones conceived at the time of the succession 

opening, being that, depending on the interpretation, the succession law of offspring conceived 

post-mortem may be recognized or not. This study devotes itself to examining the various 

doctrinal currents concerning the subject. 

 

Key Words: Sucession Law, Assisted Reproduction, Homologus Artificial Insemination 

Posthumus, Inheritance Right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 8 

DESENVOLVIMENTO ......................................................................................................... 11 

Capítulo I - Reprodução Assistida ............................................................................................ 11 

1.1. Histórico ................................................................................................................... 11 

1.2. Técnicas de Reprodução Assistida ........................................................................... 14 

1.3. Limitações quanto à aplicação das técnicas de reprodução assistida ....................... 17 

Capítulo II – Reprodução Assistida post mortem ..................................................................... 26 

2.1. Marco Inicial ............................................................................................................ 26 

2.2. Da Possibilidade de Reprodução Assistida Post Mortem ........................................ 27 

2.2.1. Direito ao Livre Planejamento Familiar X Melhor Interesse da Criança .... 28 

2.2.2. Da criopreservação e seus desdobramentos ................................................. 31 

2.2.3. Posicionamentos Jurisprudenciais ............................................................... 36 

Capítulo III – O parentesco e a filiação do filho nascido por reprodução homóloga post 

mortem no direito brasileiro ..................................................................................................... 40 

Capítulo IV –  Do Direito Sucessório ....................................................................................... 48 

4.1. Aspectos gerais......................................................................................................... 48 

4.2. Prole eventual ........................................................................................................... 56 

4.3. Direito à herança do concebido por meio da reprodução assistida Post Mortem .... 57 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 68 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso tem por escopo analisar as questões referente 

aos direitos sucessórios do filho concebido post mortem do genitor, via reprodução assistida, 

na modalidade homóloga, ou seja, a que utiliza o material biológico do pai criopreservado em 

clínica especializada, independente da técnica utilizada. Para tanto faz necessária a utilização 

dos procedimentos de reprodução assistida, cujo material biológico do pai encontra-se 

criopreservado em clínica especializada. 

A descoberta das técnicas de reprodução assistida como alternativa para os problemas 

ocasionados pela impossibilidade de gravidez natural é um fenômeno que trouxe para o mundo 

jurídico diversos novos questionamentos, em especial quanto à técnica de reprodução assistida 

post mortem, que fomentou questionamentos no direito de família (questões relacionadas à 

filiação) e ao direito sucessório (legitimidade de suceder). 

 O tema é controverso, uma vez que não existe legislação pátria que regule de maneira 

específica as consequências jurídicas do uso das técnicas de reprodução assistida e seus 

desdobramentos, em especial no campo dos direitos sucessórios. 

 A problemática baseia-se na interpretação do art. 1.7981 do Código Civil de 2002, que 

será objeto de análise nesta pesquisa. Isso porque este artigo, numa interpretação legalista, 

exclui da sucessão os concepturos. Todavia, a Constituição Federal, a lei máxima do país, veda 

a discriminação entre os filhos e preceitua o livre planejamento familiar e a dignidade da pessoa 

humana como princípios basilares do direito familiar, o que reflete, consequentemente, no 

direito à herança, matéria regulada pelo direito sucessório. 

A questão central deste estudo decorre da seguinte indagação: o filho concebido post 

mortem do pai tem direito à herança legítima? 

 A legislação pátria ainda não regulou a matéria e até que haja uma legislação própria, 

todas as questões continuam sendo estudadas com as mais diversas interpretações doutrinárias 

sobre o tema, ou seja, a matéria é bastante controvertida, o que justifica a presente pesquisa. 

 A doutrina, atualmente, é bastante divergente pois de um lado há aqueles contra os 

direitos sucessórios dos filhos concebidos postumamente, baseando-se na literalidade do artigo 

                                                 
1 Art. 1.798: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.  
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(autores legalistas), nos princípios da saisine e da segurança jurídica. Por outro lado, há juristas 

que pregam a flexibilidade do comando normativo previsto no art. 1.798, sob o argumento de 

que o dispositivo deve ser interpretado em concordância com os princípios constitucionais ora 

mencionados. 

 O direito, como ciência social aplicada, não pode “tapar os olhos” diante da realidade 

existente, ao contrário, tem que acompanhá-la e adaptar-se a essas mudanças, de forma que 

nunca desproteja questões relevantes como a que se põe nesta pesquisa. Ainda mais, 

considerando o direito à herança um direito fundamental garantido constitucionalmente2. 

Deste modo, o presente trabalho pretende analisar o disposto no art. 1.798 do Código 

Civil de 2002, examinando sua real viabilidade em face da Constituição Federal de 1988 e ainda 

os seus reflexos na prática da inseminação artificial homóloga póstuma, com o propósito de 

auxiliar futuras decisões judiciais sobre a matéria. 

 A metodologia utilizada no presente trabalho é o analítico, pois se baseia na legislação 

nacional, resoluções do Conselho Federal de Medicina, deliberações legislativas, artigos 

científicos, doutrinas jurídicas e jurisprudências pertinentes ao tema proposto. 

 Desse modo, o trabalho se encontra divido em quatro capítulos, buscando uma 

progressão didática do assunto.  

No primeiro capítulo, tratar-se-á os aspectos referentes à reprodução assistida em geral, 

como o aspecto histórico, a importância das técnicas para a manutenção da família, as 

modalidades de técnicas e as limitações imposta ao procedimento. 

 Já no segundo capítulo, a reprodução assistida é analisada sob o viés especifico da 

possibilidade de se utilizar as técnicas na reprodução póstuma. Abordando, inicialmente, o 

marco inicial das discussões (Affair Parpalaix), para em sequência, por memorizar as 

divergências quanto à possibilidade ou não de se empregar o procedimento retromencionado e, 

caso seja possível, se há necessidade de autorização expressa ou não do cônjuge falecido.  

 No terceiro capítulo, cuidar-se-á de examinar o instituto da filiação, observando a 

evolução desde o Código Civil de 1916, a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a 

                                                 
2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXX - é garantido o direito de herança. 
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publicação do atual Código Civil, posto que o reconhecimento da filiação é de grande 

importância para se analisar seus respectivos direitos sucessórios. 

 O quarto capítulo, trará uma introdução ao direito sucessório pátrio, expondo as 

principais características, de maneira a auxiliar a leitura do item concernente a divergência 

doutrinária acerca da legitimidade ou não de capacidade sucessória do infante concebido após 

a morte do pai, trazendo as principais argumentações sobre a matéria. 

 Por fim, na conclusão, buscar-se-á solucionar a controvérsia do tema, apoiando-se em 

uma interpretação uniforme dos princípios vigentes em todo ordenamento jurídico, percorrendo 

desde a visão legalista das normas até as interpretações axiológicas presente na legislação 

constitucional e infraconstitucional, ou seja, conforme o sistema jurídico vigente. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Capítulo I - Reprodução Assistida 

 

1.1. Histórico 

 

A civilização, seja de forma instintiva ou racional, sempre esteve preocupada com o 

prolongamento de sua existência, de seu legado, através de sua descendência. No decorrer da 

história da humanidade, sempre houve uma grande preocupação com a fertilidade. A mulher 

sempre foi representada como a pessoa capaz de gerar novos seres. A função social da mulher 

era a de, somente, reproduzir e garantir a continuidade da descendência de seu marido. 

Enquanto a fertilidade era visto como divino, a esterilidade, por outro lado, era uma maldição3.  

Em Genesis, versículo 16, Sarai, estéril, esposa de Abraão, temorosa por estar idosa e 

com receio da promessa de Deus não se cumprir, bem como nunca ter dado um filho a seu 

marido, dá para este sua serva para que se deite e reproduza com o intuito de alcançar a 

continuidade familiar por intermédio da descendência. 

Na antiguidade, uma família bem-sucedida era aquela que possuía o maior número de 

descendentes, os quais são responsáveis por continuar o legado de seu pai. Os “filhos fazem 

reviver o pai e o pai dá sentido aos filhos”4. 

“Em Roma, o casamento era consensual, com o fim específico de procriar, porque, 

preserv ando-se a linhagem, o culto aos antepassados não cessava”5. 

A vivencia da infertilidade, desse modo, pode ser reconhecida como um prejuízo na vida 

pessoal e social da pessoa, capaz de ocasionar isolamento social, perda de status social, de 

propriedades, inclusive motivar o suicídio. Corroborando, a Professora Dr. Mariangela 

Badalotti, em seu artigo intitulado Bioética e reprodução assistida, salienta que “o desejo de ter 

                                                 
3 AVELAR, Ednara Pontes de. Responsabilidade civil médica em face das técnicas de reprodução humana 

assistida, pg. 17.  Disponível em: http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp064185.pdf. Acessado 

em 27 de abril de 2018. 
4 MOURA, Marisa Decat de; SOUZA, Maria do Carmo Borges de  e  SCHEFFER, Bruno Brum.Reprodução 

assistida: Um pouco de história. Rev. SBPH [online]. 2009, vol.12, n.2, pp. 23-42. ISSN 1516-0858.  
5 NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de bioética e biodireito / Edison Tetsuzo Namba.– 2. ed. – São Paulo : Atlas, 

2015, pg. 123. 

http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp064185.pdf
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filhos é um sentimento inato, primitiva. A fertilidade está relacionada à realização pessoal, e a 

incapacidade de procriar representa uma falha em atingir o destino biológico, além do estigma 

social”6. 

Segundo Stella Titotto Castanhara, a importância da descendência tornou-se explícita 

na era moderna quando o rei Henrique VIII da Inglaterra, no século XVI, rompeu com a Igreja 

Católica, ante não anulação de seu casamento com Catarina de Aragão porque esta não lhe deu 

filhos.  

  

O rei exigia a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, por considerar que 

ela nunca havia sido sua esposa de fato, o papado estava sob o domínio de Carlos V – 

sobrinho da rainha – e Ana Bolena representava a esperança do rei para o nascimento 

do tão desejado filho varão7 

 

 A busca por solucionar os impasses da infertilidade impulsionou a ciência a desenvolver 

métodos e técnicas objetivando resolucionar os problemas de pessoas que eram impossibilitadas 

de procriarem naturalmente8.  

  Começaram, em 1790, os primeiros estudos sobre a inseminação artificial na espécie 

humana, baseados nas técnicas utilizadas para a reprodução artificial em animais bovinos. Nesta 

mesma década, Hunter obteve, a partir do sêmen do próprio cônjuge, a primeira gestação 

artificial em uma mulher. Já a realizada por sêmen de terceiro ocorreu apenas no final do XIX, 

em 1884, na Pensilvânia9. 

Em 1875, conclui-se que a fertilização é a junção do espermatozoide com um óvulo10. 

                                                 
6 BADALOTTI, Mariangela. Bioética e Reprodução Assistida. Disponível em: 

http://www.pucrs.br/bioetica/cont/mariangela/bioeticaereproducao.pdf. Acessado em 10 setembro de 2017. 
7 CASTANHARO, S. T. . As faces do rei: Henrique VIII e suas representações histórica e audiovisual, pg. 22-23. Disponível em: 

http://www.historia.ufpr.br/monografias/2011/2_sem_2011/stella_titotto_castanharo.pdf. Acessado em 28 de abril de 2018. 
8 SOUZA, Janice Bonfiglio Santos Souza. A reprodução humana assistida frente ao direito de família e sucessão, 

2006, pg. 9. Disponível em: 

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2006_2/janice.pdf. Acessado em 28 

de abril de 2018. 
9 Ibid., op. cit. pg. 18. 
10 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, 

éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, pg. 18. 

http://www.pucrs.br/bioetica/cont/mariangela/bioeticaereproducao.pdf
http://www.historia.ufpr.br/monografias/2011/2_sem_2011/stella_titotto_castanharo.pdf
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2006_2/janice.pdf
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Schenck, em 1878, começou a estudar o que atualmente é denominado de fertilização 

in vitro, quando tentou fertilizar, sem sucesso, óvulos de cobaias. Uma década depois, 

Montegazza propôs a criação de bancos de sêmen congelados 11. 

“Apenas no século XX, com um maior conhecimento das ciências médicas, é que 

aconteceram descobertas revolucionárias no campo da genética. A década de 70 foi de suma 

importância para o desenvolvimento das técnicas de reprodução humana assistida”12. 

O primeiro embrião humano obtido por fertilização in vitro viável para reprodução foi 

conseguido em 1969 pelos cientistas Edwards e Steptoe13. 

Com a continuidade dos estudos de Edwards, Steptoe, assim como de Taylor e Collins, 

em 1971, a reprodução assistida foi facilitada com o aumento da ovulação. Decorrente desta 

facilitação, nasceu, na Inglaterra, em 1978, o primeiro bebê de proveta, de nome Louise Brown. 

No mesmo ano, na Índia nasceu o segundo bebê de proveta, resultando do trabalho de Saroji 

Kanti Bhattacharya14.  

Nos anos seguintes, as técnicas se popularizaram e foram utilizadas por diversos países. 

Na Austrália, em 1980, já se registravam 13 casos de gravidez devido aos procedimentos, assim 

como 103 pacientes sendo tratadas com as técnicas de fertilização in vitro. Na França, entre 

1986 e 1988, mais de 4.000 mulheres engravidaram graças aos procedimentos de fecundação 

artificial. Nos Estados Unidos, na década de 90, foram concebidas por inseminação artificial 

mais de 20.000 crianças por ano15. 

No Brasil, o primeiro caso a se ter conhecimento foi o da Ana Paula Caldera, que em 7 

de outubro de 1984, nasceu no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, fruto do emprego da 

fertilização in vitro aplicada por Milton Nakamura e seus colaboradores16. 

 

 

 

                                                 
11 Ibid., op. cit. pg. 18. 
12 Ibid., op. cit. pg. 19. 
13 LEITE, Eduardo de Oliveira. op. cit. pg. 18. 
14 Ibid., op. cit. pg. 18. 
15 Souza, Janice Bonfiglio Santos Souza. op. cit. pg. 19. 
16 Ibid., op. cit. pg. 20. 
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1.2. Técnicas de Reprodução Assistida 

 

As técnicas de reprodução assistida (RA) têm por finalidade facilitar o processo de 

procriação. Todos os procedimentos visam favorecer a gravidez através da aproximação dos 

óvulos (gametas femininos) com os espermatozoides (gametas masculinos), por meio de 

procedimentos laboratoriais. Ela é praticada pela manipulação de, ao menos, um dos gametas e 

dos métodos de fecundação, propiciando as condições favoráveis para que o procedimento 

aconteça de maneira planejada e favorável17.  

  Existem diversas técnicas possíveis de aplicação. Classificar-se-á, para fins didáticos, 

em: (i) quanto ao meio de inseminação e (ii) quanto à origem do material reprodutivo. Quanto 

ao meio de inseminação, temos: a inseminação artificial, a fertilização in vitro, a injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides. Já em relação à origem do material, temos: a homóloga 

e heteróloga18. 

 A inseminação artificial é uma técnica de reprodução assistida considerada simples e de 

baixo custo, onde se introduz espermatozoides de forma natural no útero da mulher. São 

selecionados espermatozoides previamente de uma amostra, podendo ser de seu marido 

(inseminação homóloga) ou de um doador (inseminação heteróloga). O sêmen é preparado 

laboratorialmente, de onde se extrai os espermatozoides móveis dos outros componentes 

(plasma seminal e outras células). Se trata de um procedimento indolor, sem utilização de 

anestesia e menos invasivo do que a fertilização in vitro eis que o médico especialista introduz 

um “canudo” na cavidade uterina com auxílio de um ultrassom e a fecundação ocorre no canal 

que liga o útero e ovários (trompas uterinas ou de Falópio), ou seja, fecundação in vivo nas 

trompas uterinas,  de igual maneira quando se consegue a gravidez de maneira natural19. 

 A inseminação artificial, segundo Reinaldo Pereira e Silva, pode ser classificada em 

três modalidades: 

 

a inseminação clássica (intravaginal, intracervical e intra-uterina), a intraperitonial 

direta e a intrafolicular direta; a primeira é a mais rotineira e as duas seguintes são 

destinadas a casos específicos. Na inseminação clássica, quando o sêmen é colocado 

                                                 
17 AVELAR, Ednara Pontes de. Responsabilidade civil médica em face das técnicas de reprodução humana 

assistida, pg. 14. Disponível em: http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp064185.pdf. Acessado 

em 04 de maio de 2018.  
18 Ibid., op. cit. pg. 16-17. 
19 Ibid., op. cit. pg. 20-21. 

http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp064185.pdf
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no fundo da vagina mediante uma seringa, diz-se inseminação intravaginal; quando 

uma parte do sêmen é colocada em contato com a secreção cervical no interior do colo 

do útero e outra parte é colocada em uma espécie de tampão cervical, diz-se 

inseminação intracervical; e quando o sêmen, em razão de alterações do colo do útero 

e da secreção cervical, é colocado dentro da cavidade uterina mediante um delgado 

cateter que atravessa o canal cervical, diz-se inseminação intra-uterina. Na 

inseminação intraperitonial direta, o sêmen é injetado na cavidade abdominal, na 

proximidade dos ovários, para que as próprias trompas de falópio captem os 

espermatozóides assim como captam os óvulos. Atravessando a parede posterior da 

vagina com uma agulha, a inseminação intraperitonial direta impõe aos 

espermatozóides um caminho inverso ao natural (vagina, útero e trompas). Na 

inseminação intrafolicular direta, o sêmen é injetado no folículo ovariano, pouco antes 

da ovulação. 20 

 

 A fertilização in vitro, por sua vez, é considerada uma técnica complexa pois a 

manipulação genética acontece de forma extracorpórea, ou seja, fecunda-se o óvulo fora do 

corpo da mulher em um tubo de ensaio ou mídia de cultivo, sendo posteriormente transferidos 

para o útero21.  

Segundo Marta Cristina Viera Farias, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide 

é “indicado em casos de mulheres portadoras de obstáculos irreversíveis nas trompas de Falópio 

ou endometriose [...] além de outras causas não determinadas de infertilidade.”22 E ela consiste, 

consoante Cynthia Silva Machado, na colocação de somente um espermatozoide no interior do 

citoplasma oocitário23. 

 Conforme Andressa Corrêa da Silva, o procedimento da técnica de reprodução assistida 

in vitro, conhecida também como bebe de proveta, em sentido amplo, 

 

é feito em laboratório, mantendo óvulos e espermatozóides em uma placa de Petri 

com meio de cultivo (líquido que simula o fluido tubário) e sob o controle de 

condições ambientais como temperatura, umidade, concentração de oxigênio, gás 

carbônico, entre outras. Após o acompanhamento das primeiras fases das divisões do 

embrião, o mesmo é transferido preferencialmente para o útero, onde deverá 

implantar-se e dar início à gestação. As etapas da fertilização in vitro compreendem, 

                                                 
20SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: Investigações político-jurídicas sobre o estatuto da 

concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. p. 55. 
21 SOUZA, Marise Cunha de. As técnicas de reprodução assistida. A barriga de aluguel. A definição da 

maternidade e da paternidade. Bioética, pg. 350-351. Revista da EMERJ, v. 13, nº 50, 2010, pg. 350-351. 

Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista50/Revista50_348.pdf. Acessado 

em 05 de maio de 2018.  
22FARIAS, Marta Cristina Vieira. Bioética e Reprodução Assistida. Pg. 4-5. Disponível em: 

http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/10545309052012Bioetica_Aula_4.pdf. Acessado em 

05 de maio de 2018. 
23 MACHADO, Cynthia Silva. Bioética na reprodução humana assistida: os impactos éticos e emocionais no 

destino de embriões excedentário, 2016, pg. 24. Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/148562/machado_cs_me_fran.pdf?seque. Acessado em 05 de 

maio de 2018.   

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista50/Revista50_348.pdf
http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/10545309052012Bioetica_Aula_4.pdf
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/148562/machado_cs_me_fran.pdf?seque
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em primeiro lugar, a estimulação ovariana; em segundo, a aspiração folicular; terceiro, 

a fecundação; quarto, a transferência embrionária.24 

 

 Sobre ambas as técnicas de reprodução assistida humana, inseminação artificial e 

fertilização in vitro, Maria Helena Diniz ensina que 

 

A ectogênese ou fertilização in vitro concretiza-se pelo método ZIFT (Zigot Intra 

Fallopian Transfer), que consiste na retirada de óvulo da mulher para fecundá-lo na 

proveta, com sêmen do marido ou de outro homem, para depois introduzir o embrião 

no seu útero ou no de outra. Como se vê, difere da inseminação artificial, que se 

processa mediante o método de GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), referindo-

se à fecundação in vivo, ou seja, à inoculação do sêmen na mulher, sem que haja 

qualquer manipulação externa de óvulo ou de embrião.25 

 

Tanto a fertilização in vitro, quanto à inseminação artificial, em relação à origem do 

material podem ser homólogas ou heteróloga. Aquela é caracterizada quando se utiliza o 

material genético de ambos os genitores (pai e mãe). A heteróloga, por sua vez, é quando usa 

pelo menos, um material biológico de terceira pessoa. A reprodução heteróloga pode ser 

classificada em três formas: (i) unilateral a patre (quando o material de terceiro é proveniente 

de um homem, doador de espermatozoide. O procedimento utilizado pode ser a inseminação 

artificial, assim como a fertilização in vitro); (ii) unilateral a matre (quando o material de 

terceiro é advindo de uma mulher, doadora de óvulo. Nessa modalidade, a fecundação é 

realizada extracorporeamente (fertilização in vitro) e depois ocorre a transferência para o útero 

da mulher que deseja procriar), e: (iii) bilateral (quando ambos os materiais genéticos são 

provenientes de doadores. Seu procedimento é similar ao da unilateral a matre)26. 

 Ademais “As técnicas acima elencadas não excluem outras que objetivem a facilitação 

da reprodução humana, desde que não contrariem normas éticas e diretrizes do Conselho 

Federal de Medicina”, conforme o § 1º, do art. 3º do projeto de lei 115/201527. 

Assim como, segundo o art. 1, inciso 4, da resolução 2.168/17 do CRM, 

 

                                                 
24 SILVA, Andressa Corrêa da Silva. Reprodução Assistida: da realização do projeto parental ao risco da 

mercantilização do ser humano. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp091668.pdf. Acessado em 05 de maio de 2018. 
25 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. Editora Saraiva, 5ªed., 2008, pg. 520.            
26 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: família. São Paulo: Atlas, 2008, pg. 342. 
27 Projeto de lei cuja finalidade é a instituição do Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e 

utilização das técnicas e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp091668.pdf
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o consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes 

submetidos às técnicas de RA. Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das 

circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, 

bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica 

proposta. 

 

 

1.3. Limitações quanto à aplicação das técnicas de reprodução assistida 

 

O reconhecimento de utilização das técnicas de reprodução assistida, baseado no direito 

constitucional à saúde, assim como ao planejamento familiar, não o torna ilimitado. Nenhum 

direito é absoluto, não seria seguro deixar aos indivíduos o poder de fixar o que é licito e bom, 

segundo sua própria consciência.28  

 O direito a utilização de técnicas de reprodução assistida sofre limitações “isto porque 

a unidade normativa do direito à reprodução assistida deve necessariamente se integrar no 

ordenamento jurídico com outros direitos e poderes de conteúdo diversos, os quais possuem 

valores a serem ponderados.29 

 Uma das supostas limitações é referente a sua aplicabilidade em si, na medida em que a 

utilização das técnicas de reprodução assistida só poderiam ser utilizadas apenas nos casos em 

que não há possibilidade de gravidez pelo método tradicional (conjunção carnal entre o homem 

e a mulher), ou seja, para aqueles que podem procriar de maneira natural não é permitida o 

aproveitamento das técnicas de reprodução assistida. Nesse sentido, segundo Krell “Admitir o 

direito à reprodução assistida baseado no direito fundamental à saúde limita automaticamente 

a sua utilização por pessoas fisicamente incapazes de gerar filhos”30. 

 Seguindo esse raciocínio, o art. 5º do PL 115/15 (que visa instituir o estatuto da 

reprodução assistida) dispõe que “as técnicas de reprodução humana têm caráter subsidiário e 

serão utilizadas apenas em casos de diagnósticos médicos indicando o tratamento a fim de 

remediar a infertilidade ou esterilidade”. Inclusive, em seu art. 88, tipifica como conduta 

criminosa a utilização das técnicas terapêuticas fora dos casos de infertilidade e/ou esterilidade. 

                                                 
28DIAS, João Álvaro. Procriação Assistida e Responsabilidade Médica. Coimbra: Coimbra Editora. 1997. Pg. 71. 
29BELTRÃO, Silvio Romero. Reprodução Humana Assistida, Conflitos éticos e legais, Legislar é necessário. 

Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/3775/1/arquivo402_1.pdf. Acessado em 07 de 

maio de 2018, pg. 61. 
30 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Assistida e Filiação Civil. Curitiba Juruá, 2006, pg. 111. 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/3775/1/arquivo402_1.pdf
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 Mas, há discussões doutrinárias acerca dessa respectiva limitação. A primeira já 

supramencionada, baseia-se na limitação do uso dos procedimentos por pessoas não capazes 

naturalmente de gerar filhos. A segunda refere-se a liberdade de procriar, como representação 

da autonomia da vontade inerente a qualquer pessoa31. 

Entende Silvio Romero Beltrão que  

 

a liberdade de procriar permite à pessoa o direito de se reproduzir da forma que 

entenda melhor, teríamos as técnicas de reprodução humana assistida como uma 

forma alternativa de reprodução, onde não seria necessária a existência de qualquer 

problema de saúde.32   

  

A decisão ao melhor fundamento do direito à reprodução assistida, não pode ser 

conjecturada isoladamente, mas de forma articulada com outros princípios fundamentais da 

pessoa, onde deve primar a dignidade da pessoa humana como fundamento ético em todas as 

suas manifestações33.  

Diante disso, analisar-se-á os pressupostos para se tornar usuário(a) das técnicas de 

reprodução assistida, como: capacidade e consentimento.  

Segundo Silvio Beltrão 

 

A ideia de capacidade está ligada à aptidão que tem a pessoa para adquirir direitos e 

exercê-los por si só ou com a assistência de outrem. Assim, a capacidade pode ser 

dividida em capacidade de direito, que é inerente à qualidade da pessoa de ser sujeito 

de direitos e obrigações e à capacidade de gozo, que é a aptidão que tem a pessoa para 

exercer os seus direitos, de acordo com condições materiais impostas pela lei, tais 

como idade e saúde34.  

 

A noção de capacidade está ligada a seu exercício (com assistência ou por si só) e a sua 

aptidão para adquirir direitos. Assim, a capacidade pode ser classifica em capacidade de direito, 

que é comum a todas as pessoas, inerente à qualidade da pessoa de ser sujeita de direitos e 

obrigações, extinguindo-se, somente, com a morte. A capacidade de direito é a aptidão para ser 

titular de direitos e deveres no mundo jurídico. Enquanto a capacidade de fato ou capacidade 

                                                 
31 BELTRÃO, Silvio Romero. op. cit. pg. 71-72. 
32 Ibid., op. cit. pg. 72. 
33 Ibid., op. cit. pg. 74. 
34 Ibid., op. cit. pg. 74. 
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de exercício é a aptidão para praticar os atos jurídicos, ou seja, a capacidade de que a pessoa 

poder adquirir, modificar, e/ou extinguir as relações jurídicas a qual está inserida35.  

A capacidade de fato é modificável porque depende do grau de discernimento e vontade 

da própria pessoa3637. 

Antes de problematizar os requisitos para a realização das técnicas de reprodução 

assistida, torna-se importante discorrer sobre o exercício desses direitos, como a imposição de 

limites de idade e de saúde mental. 

Destaca-se que a idade mínima e máxima para a utilização das técnicas de reprodução 

assistida depende da vontade do legislador, que até o presente momento não foi concretizada. 

Devendo ser observados, como melhor alternativa, as limitações biofísicas e mentais da 

pessoa38.  

De acordo com art. 5º do Código Civil vigente, a capacidade absoluta é adquirida ao 

perfazer, via de regra, 18 anos de idade ou em decorrência da concessão dos pais (emancipação), 

do casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino 

superior, pelo estabelecimento civil ou comercial39. 

Cabe ao legislador definir se a conquista da capacidade civil absoluta deve coincidir ou 

não com a possibilidade de se utilizar das técnicas de reprodução assistida ou se deve 

estabelecer idade mínima distinta40. 

A título ilustrativo, a procura por tratamentos ocorre normalmente entre pessoas de 25 

e 35 anos, casadas ou unidas estavelmente por pelo menos cinco anos41. 

Para Silvio Romero Beltrão, “a melhor idade para gestação é inversamente proporcional 

ao envelhecimento da pessoa, a se justificar o reconhecimento do direito à procriação para as 

                                                 
35 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil – Vol.  I. Editora Forense, 30ªed., 2017, pg. 222. 
36 MELLO, Cleyson de Moraes. Direito civil: parte geral – 3. ed. – Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2017, 

pg. 95.  
37

A título ilustrativo, a Lei 13.146/15 (Lei de inclusão da pessoa com deficiente), em seu art. 6º, II e III, assegura 

a pessoa com deficiência “o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”, assim como “exercer o direito de 

decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e planejamento 

familiar”. 
38 BELTRÃO, Silvio Romero. op. cit. pg. 75. 
39 Ibid., op. cit. pg. 75. 
40 Ibid., op. cit. pg. 75. 
41 GRADVOHL, S.; OSIS, M.; MAKUCH, M. Características de homens e mulheres que buscam tratamento para 

infertilidade em serviço público de saúde. Artigo publicado na revista Reprodução & Climatério. Vol 28, pg. 18-

23. 
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mulheres a partir de sua capacidade plena ou de sua idade núbil”42 já que o legislador ao instituir 

a idade mínima para o casamento utilizou-se de conhecimentos científicos biológicos 

relacionados a possibilidade de contrair a gravidez sem risco para a mulher. 

Quanto à idade máxima, o Conselho Federal de Medicina, inicialmente, com a edição 

da resolução nº 2.013/13, estabeleceu, em seu capítulo 1, inciso 2, a idade limítrofe das 

candidatas à gestação de reprodução assistida até 50 anos, justificando a respectiva decisão em 

razão do baixo sucesso e do grande risco para a saúde da paciente43.  

Este inciso foi objeto de impugnação judicial no ano de 2014, onde o TRF-1ª Região, 

no processo de nº. 0055717-41.2014.4.01.0000/MG, decidiu afastar a limitação imposta sob a 

justificativa de que a limitação feriria a garantia constitucional do livre planejamento familiar 

(art. 226, § 7º da CF/88)44. 

Em 2015, com a edição de uma nova resolução sobre os procedimentos de RHA, o 

Conselho Federal de Medicina passou a adotar a idade de 50 anos não como fator limitante, 

mas sim uma diretriz de caráter recomendativo. A partir da resolução nº 2.121/2015, 

recomenda-se que o procedimento seja realizado até os 50 anos, mas a paciente, após os 

esclarecimentos quanto aos riscos envolvidos, poderá optar por aplicar as técnicas45. Diretriz 

esta reproduzida na atual resolução sobre a matéria em seu Capítulo I, § 2º da resolução nº. 

2.168/17 do CFM. 

Hiran Gallo, coordenador da câmara técnica de ginecologia e obstetrícia do CFM, 

afirmou que o grupo optou por preservar a autonomia da paciente, em conformidade com os 

princípios basilares da bioética. E o diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, 

Adelino Amaral, salienta que o limite é respeitado, mas a paciente pode assumir o risco, após 

as devidas instruções, de realizar o procedimento. Há necessidade da paciente estar ciente dos 

riscos que a comete e, após isso, optar se deseja ou não prosseguir com o método de reprodução 

humana assistida46.  

                                                 
42 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 76. 
43 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Disponível em: 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23788:resolucao-de-reproducao-

assistida-&catid=3. Acessado em 08 de maio de 2018.  
44 TARTUCE, Flávio. Disponível em: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/155020851/reproducao-

assistida-por-mulher-com-idade-superior-a-50-anos-possibilidade-decisao-do-trf-da-1-regiao?ref=topic_feed. 

Acessado em 08 de maio de 2018.  
45 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. op. cit. 
46 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684844-apos-2-anos-conselho-suspende-

limite-de-idade-para-reproducao-assistida.shtml . Acessado em 08 de maio de 2018.  

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23788:resolucao-de-reproducao-assistida-&catid=3
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23788:resolucao-de-reproducao-assistida-&catid=3
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/155020851/reproducao-assistida-por-mulher-com-idade-superior-a-50-anos-possibilidade-decisao-do-trf-da-1-regiao?ref=topic_feed
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/155020851/reproducao-assistida-por-mulher-com-idade-superior-a-50-anos-possibilidade-decisao-do-trf-da-1-regiao?ref=topic_feed
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684844-apos-2-anos-conselho-suspende-limite-de-idade-para-reproducao-assistida.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684844-apos-2-anos-conselho-suspende-limite-de-idade-para-reproducao-assistida.shtml
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Silvio Romero Beltrão evidencia que  

 

as técnicas de reprodução humana assistida, principalmente com fertilização “in vitro” 

com óvulos de um terceiro doador, é possível que a idade da mulher não seja mais um 

empecilho para a gestação. O termo mãe-avó é utilizado para denominar aquelas 

mulheres, com idade avançada, que tem filhos através de reprodução humana 

assistida.47  

 

Além da capacidade, encontra-se o consentimento que é uma condição pessoal para a 

utilização das técnicas de reprodução assistida48. 

O consentimento para a realização dos procedimentos deve ser livre e esclarecido, 

devendo ser obrigatório e elaborado em formulário especial e escrito, conforme disposição 

prevista no Capítulo 1, inciso 4, da resolução 2.168/17 do Conselho Federal de Medicina49.  

Sabe-se que o consentimento informado, via de regra, é requisito para todo e qualquer 

tratamento médico e no caso da reprodução assistida não poderia ser diferente. Afinal, além de 

produzir efeitos no corpo da mulher, há efeitos nas esferas morais, éticas, jurídicas, sociais e 

econômicas50. 

O consentimento se faz necessário em decorrência do princípio da inviolabilidade do 

corpo. Assim como deriva do princípio da autonomia da vontade, princípio basilar das relações 

cíveis. Desse modo, aqueles que não podem agir de maneira suficientemente autônoma não 

poderão se submeter aos procedimentos, ou seja, os pródigos, os ébrios habituais, os viciados 

em tóxico e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade, em conformidade com o art. 4º do Código Civil de 2002, são considerados incapazes 

de se manifestar de forma livre e informada sobre determinados atos civis, incluindo sobre a 

utilização das técnicas de reprodução assistida51. 

                                                 
47 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 75. 
48 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 94. 
49 Resolução 2.168/17 do CFM: 

I - PRINCÍPIOS GERAIS 

4. O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes submetidos às técnicas de RA. Os 

aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão 

detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. 

As informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico e ético. O documento de consentimento 

livre e esclarecido será elaborado em formulário especial e estará completo com a concordância, por escrito, obtida 

a partir de discussão bilateral entre as pessoas envolvidas nas técnicas de reprodução assistida. 
50 BELTRÃO, Romero. op. cit. 95. 
51 Ibid., op. cit. 97. 
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Já, nos casos em que a mulher se encontra casada ou vivendo em uma união estável, 

torna-se necessário também o consentimento de seu marido ou companheiro, pois se entende 

que a procriação é um projeto comum dos conviventes. A autorização se faz necessária também 

em decorrência do corolário da igualdade dos direitos e deveres dentro da responsabilidade do 

planejamento familiar do casal, independente se a reprodução for homóloga ou heteróloga52. 

Quantos às proibições específicas das técnicas, têm-se a clonagem, eugenia e sexagem. 

Segundo Maria Helena Diniz 

 

A clonagem em humanos constitui um processo de reprodução assexuada de um ser 

humano, e a clonagem radical seria o processo de clonagem de um ser humano a partir 

de uma célula, ou de um conjunto de células, geneticamente manipuladas ou não. É 

preciso, portanto, distinguir, em caso de aplicação de técnicas de clonagem em seres 

humanos, a reprodutiva, utilizada na fertilização in vitro para obtenção de clones, da 

não reprodutiva, realizada para fins terapêuticos, com o escopo de produzir o cultivo 

de tecidos ou órgãos, partindo de embriões ou das células stem, que são células 

imaturas com capacidade de auto-regeneração e diferenciação para a reprodução de 

tecidos e órgãos danificados53. 

 

 A citada autora salienta que a clonagem reprodutiva deve ser proibida por lei, porque 

não há garantias de uma boa formação dos bebês gerados por meio desta técnica. Mas a 

terapêutica deveria ser permitida pois com ela poder-se-ia encontrar cura para doenças 

degenerativas, assim como restaurar órgãos ou tecidos lesados54.  

 Com o intuito de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana houveram vastas 

manifestações, no âmbito nacional e internacional, rechaçando a possibilidade da clonagem 

reprodutiva de seres humanos55.  

 A OMS, por exemplo, condena o uso da clonagem reprodutiva por considerar que a 

replicação de uma pessoa é eticamente inaceitável, por violar os princípios norteadores da 

reprodução assistida, como à dignidade da pessoa humana56. 

                                                 
52 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 99. 
53 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. Editora Saraiva, 5ªed., 2008, pg. 486.            
54 Ibid., op. cit. pg. 488. 
55 Ibid., op. cit. pg. 505. 
56 Ibid., op. cit. pg. 491. 
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 Igualmente, a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos de 

1997, veda, em seu art. 1157, a clonagem reprodutiva de seres humanos, observando ser uma 

prática contrária à dignidade da pessoa humana58. 

 Na legislação pátria, a Lei de Biossegurança (11.105/05), nos arts. 6º, III, IV, 24, 25 e 

26, veda o uso da engenharia genética em células germinal humana, zigoto humano, embrião e 

a clonagem humana. Assim como proíbe e criminaliza, expressamente, a sua criação, ou seja, 

não se é permitido realizar a clonagem reprodutiva. Porém, permite, em seu art. 5º, a clonagem 

terapêutica quando autoriza a produção de células-tronco embrionárias para a utilização em 

terapia59. 

 O PL 115/15 também, eu seu art. 8260 e 8861, criminaliza, sob pena de reclusão a prática 

da clonagem reprodutiva. 

 Maria Helena Diniz salienta que a clonagem reprodutiva está intimamente ligada ao 

direito de imagem e conclui, respaldando-se na proteção constitucional à imagem prevista no 

art. 5º, X, que   

 

o DNA é a imagem científica da pessoa, e como tal deverá ser preservado. Como, 

então admitir a clonagem de ser humana, se constitui uma violação à sua imagem 

científica [...] se o DNA assegura a imagem científica do ser humano, ele não poderá 

ser manipulado em laboratório para ser transferido a outrem por meio da técnica da 

clonação de transferência de núcleo. Clonar um ser humano não seria a mais violenta 

das invasões do direito de imagem?62 

 

 A jurista paulista complementa ao destacar que não seria possível admitir a clonagem 

reprodutiva em nosso país por grave violação ao princípio norteador da dignidade da pessoa 

humana e pela Lex Mater proibir o tratamento desumano ou degradante, insculpido no art. 1º, 

                                                 
57 Artigo 11 - Não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem reprodutiva 

de seres humanos. Os Estados e as organizações internacionais competentes são convidados a cooperar na 

identificação de tais práticas e a determinar, nos níveis nacional ou internacional, as medidas apropriadas a 

serem tomadas para assegurar o respeito pelos princípios expostos nesta Declaração. 
58 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 507. 
59 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 508-509. 
60 Art. 82. Criar seres humanos geneticamente modificados ou clones. Pena – Reclusão de três a dez anos. 
61 Art. 88. Aplicar as técnicas terapêuticas de reprodução assistida fora dos casos de terapia contra a infertilidade 

e/ou esterilidade ou para evitar a transmissão de doença genética grave dos pais à sua descendência. Pena – 

Detenção de dois a cinco anos e multa. 
62 Ibid., op. cit. pg. 509. 
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III da CF/88, e pelo art. 5º, III, respectivamente. E qualquer lei que viesse admitir sua aplicação 

seria inconstitucional63. 

 Ademais, diretamente ligado ao assunto estão o direito à vida e a identidade singular 

que igualmente são protegidos em sede constitucional, no art. 5º do Texto Maior, e são 

considerados bens jurídicos fundamentais, de tal monta, que não são permitidos, salvo em casos 

excepcionais, seu cerceamento. Quanto ao direito à vida, ele remonta o direito de nascer, de 

estar no mundo. Alexandre de Moraes acentua que “o direito à vida é mais fundamental de 

todos os direitos, já que constitui-se em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais 

direitos”64, inclusive de ser único, singular e viver com dignidade.  

 No mesmo sentido, Maria Helena Diniz considera que o “direito à vida, por ser essencial 

ao ser humano, condiciona os demais direitos de personalidade”65. Todo ser que nasce com 

vida, torna-se sujeitos de direitos, dentre eles a identidade, a imagem, saúde e não 

discriminação.  

 Outras limitações relacionadas aos avanços da reprodução assistida humana são a 

eugenia e a sexagem.  

A eugenia visa, a partir de terapias gênicas, melhorar a raça humana66.  

 Existem diversas tecnologias desenvolvidas referente à eugenia. Uma diretamente 

ligada a RHA é a reprogenética que “se utiliza de técnicas de engenharia genética com o 

objetivo de manipulação de células germinativas e, também, de eliminação de imperfeições do 

genoma que possam causar doenças”67. 

 Segundo Franco, citado por Izabel Mello Teixeira e Edson Pereira Silva, a eugenia tende 

“a possibilidade de graves atentados ao direito à identidade genética”, já que ficaria sujeito aos 

anseios dos médicos/cientistas as características do indivíduo gerado68.  

                                                 
63 Ibid., op. cit. pg. 510. 
64 MORAES, Alexandra de. Direito constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 33ªed., 2017, pg. 76. 
65 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 30. 
66 TEIXEIRA, Izabel Mello; SILVA, Edson Pereira. História da eugenia e ensino de genética. Revista História da 

Ciência e Ensino – Construindo Interfaces, Volume 15, 2017, pg. 73. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/viewFile/28063/22596. Acessado em 18 de junho de 2018.  
67 Ibid., op. cit. pg. 74. 
68 Ibid., op. cit. pg. 74. 

https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/viewFile/28063/22596
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 A legislação nacional, por meio da Lei de Biossegurança (lei 11.105/05), em seu art. 6º, 

III, não permite que sejam realizados procedimentos de engenharia genética, seja em célula 

germinal, zigoto ou embrião humano69. 

 Acompanhando essa ideia, o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução nº. 

1.931, que instituiu, em 2009, o Código de Ética Médica, cujo teor versa sobre a 

responsabilidade ética-profissional, estabeleceu, em seu art. 15, I, a proibição de manipulação 

genética para criar seres humanos geneticamente modificados, criar embriões para 

investigação, assim como para finalidades de escolha de sexo (sexagem), eugenia ou para 

originar híbridos ou quimeras. Conteúdo que foi replicado nas resoluções concernentes a 

reprodução assistida, como a de n.º 2.013/13 (capítulo I, inciso 4), 2.121/15 (capítulo I, inciso 

4) e 2.168/17 (capítulo I, inciso 5). 

 Contudo, as supracitadas resoluções admitem, de forma excepcional, a utilização da 

eugenia, condicionando-a a problemas hereditários que podem ser transmitidas aos filhos 

gerados. Possibilitando, desse modo, a manipulação genética para evitar a transferência dos 

pais aos filhos de genes “defeituosos”. 

 Neste viés, Maria Helena Diniz só admite a intervenção nos casos em que detectasse no 

embrião humano moléstia hereditária ou para melhorar a condição de sua saúde70. 

 Corroborando, Maria Claudia Crespo Brauner aduz que  

 

sempre haverá a necessidade de se ponderar sobre os interesses que estão envolvidos 

e os riscos decorrentes de cada tipo de procedimento cientifico. Por exemplo, com 

relação aos procedimentos ligados à possibilidade de diagnóstico genético pré-

implantatório e de intervenções sobre o embrião ou a sua criopreservação, deve-se 

considerar que, se a intervenção visar a saúde e o desenvolvimento de uma gravidez 

de sucesso, poderão ser permitidas tais manipulações científicas. Do contrário, 

deverão ser proibidas as intervenções que se destinam a escolher características 

estéticas ou étnicas, tendo em vista os riscos de eugenia71. 

  

 Superada as limitações impostas, no próximo capítulo se examinará a reprodução 

assistida post mortem e seus desdobramentos na esfera social e jurídica. 

 

                                                 
69 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 508-509. 
70 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 551. 
71 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, Sexualidade e Reprodução Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pg. 70. 
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Capítulo II – Reprodução Assistida post mortem 

  

2.1. Marco Inicial 

 

 O caso Affair Parpalaix, ocorrido na França em 1984, foi o marco inicial sobre a 

discussão quanto à possibilidade de reprodução assistida pós morte do doador72. 

 As relevantes questões sobre o caso foram retratadas por Caterina de Luca73, veja: 

 Alain Parpalaix e Corine Richard apaixonaram-se e pretendiam procriar, mas poucas 

semanas após o relacionamento Alain descobriu que possuía um grave câncer nos testículos, 

cujo tratamento poderia deixá-lo estéril e/ou ocasionar sua morte. Diante disso, como ambos 

desejavam constituir uma família, decidiram pela preservação de seu sêmen, guarnecendo-o em 

uma clínica especializada – em um banco de sêmen – para que futuramente pudessem usar seu 

material biológico para fecundar o óvulo de Corine e consumar a vontade de terem filhos.  

 Com o acentuado avanço da doença e com as poucas possibilidades de cura, o casal 

resolveu contrair matrimônio, mas após dois dias Allain faleceu. 

 Após sua morte, Corine, viúva, desejosa em concretizar os planos idealizados, contactou 

o banco de sêmen para submeter-se as técnicas de reprodução assistida e, assim, ficar grávida. 

Todavia, o banco de sêmen se negou a realizar o procedimento sob a justificativa de não haver 

permissão, na legislação francesa, para esta prática – inseminação artificial póstuma. 

 Inconformada, Corine ingressa na justiça tutelando a restituição do material genético de 

seu falecido marido. O Tribunal francês decidiu a seu favor, fundamentando a sentença baseado 

na obrigação do banco de sêmen, em decorrência do contrato de depósito firmado, restituir o 

material genético da pessoa falecida, contrariando a alegação da ré, que contestou afirmando: 

(i) pela impossibilidade do pedido, ante nenhum acordo pactuado quanto à possibilidade de 

entregar do material genético da pessoa falecida a terceiro, e; (ii) não haver na França legislação 

autorizando a inseminação artificial post mortem.  

                                                 
72 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos 

e jurídicos. São Paulo: RT, 1995 p.232-235. 
73 LUCA, Caterina Medeiros de. O Concebido Post Mortem no Direito das Sucessões, pgs. 11-13. Disponível em: 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2010/trabalhos_22010/caterinaluca.pdf. 

Acessado em 09 de maio de 2018. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2010/trabalhos_22010/caterinaluca.pdf


27 

 

A citada autora conclui que apesar da sentença ter sido favorável, devido à demora 

processual, o material tornou-se inutilizável, ou seja, inapropriado para a realização das técnicas 

de forma a obter o sucesso do procedimento, ocasionando desgosto em Corine por não concluir 

os planos idealizados pelo casal. 

Corroborando o supramencionado, Douglas Phillips Freitas expõe que 

 

Em 1984, na França, a jovem Corine Richard se apaixonou por Alain Parpalaix. O 

varão descobriu estar com câncer nos testículos e, no intuito de poder ter um filho 

com a mulher amada, depositou num banco de sêmen seu material genético para que 

após as sessões de quimioterapia pudesse usá-lo para gerar a almejada prole. Como 

previsto, a doença não só o deixou estéril, como, após alguns dias do casamento, veio 

a fatalizá-lo. Negado pelo banco de sêmen, Corine Richard buscou a autorização 

judicial para cumprir a vontade de seu falecido esposo. O banco alegava que não havia 

um acordo de entrega do material genético a outra pessoa, senão ao falecido, e, como 

na França não havia legislação que autorizava inseminação artificial post mortem, foi 

necessário buscar a tutela do Estado para preenchimento deste vácuo legislativo. 

Depois de muita batalha, o tribunal francês de Créteil condenou o banco de sêmen na 

entrega do material para um médico designado pela viúva. Infelizmente, pela 

morosidade da ação, a inseminação artificial não foi realizada, pois, os 

espermatozoides não estavam mais próprios à fecundação.74 

 

A partir desse caso e dos seus desdobramentos, diversos países começaram a discutir 

sobre a possibilidade ou não da reprodução assistida póstuma, assim como a destinação do 

material genético criopreservado de pessoa falecida75.  

 

2.2. Da Possibilidade de Reprodução Assistida Post Mortem 

 

Silvio Romero Beltrão adverte que “não existem regras próprias que autorizem ou não 

autorizem a reprodução humana post mortem, sendo relevante destacar que a referência contida 

no Código Civil não é suficiente para determinar a legalidade do referido tratamento”76. 

                                                 
74 FREITAS, Douglas Phillips. Reprodução assistida após a morte e o direito de herança. 2008. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reprodu%C3%A7%C3%A3o-assistida-ap%C3%B3s-morte-e-o-direito-

de-heran%C3%A7a. Acessado em 09 de maio de 2018.  
75 Ibid., op. cit. 
76 BELTRÃO, Silvio Romero. op. cit. pg. 172. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reprodu%C3%A7%C3%A3o-assistida-ap%C3%B3s-morte-e-o-direito-de-heran%C3%A7a
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reprodu%C3%A7%C3%A3o-assistida-ap%C3%B3s-morte-e-o-direito-de-heran%C3%A7a
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No Brasil, não houve grandes avanços no que se refere à regulação jurídica das práticas 

de reprodução assistida. Verifica-se que em se tratando de aplicação de técnicas de RHA, o 

direito não tem sido capaz de regular e de controlar a sua realização com segurança77. 

Segundo Mônica Aguiar:  

 

saber se a vontade de procriar deve ser protegida para além da morte, é tema que 

divide os doutrinadores em duas correntes básicas. De um lado, os que defendem essa 

proteção, ao argumento de ser convergente do direito da criança à existência. De outro, 

os que sustentam a impossibilidade dessa técnica, como forma de assegurar o direito 

do filho a uma estrutura familiar formada por ambos os pais78. 

 

 

2.2.1. Direito ao Livre Planejamento Familiar X Melhor Interesse da Criança 

 

Aqueles que defendem a não possibilidade de reprodução assistida post mortem 

argumentam que a criança, em função do princípio do melhor interesse criança79, derivada da 

proteção integral insculpida no art. 227, caput da CF/88 e art. 1º do Estatuto da Criança e 

Adolescente, tem o direito de nascer em um ambiente familiar considerado normal, com a 

representação das figuras paternas e maternas e, somente em casos esdrúxulos tal representação 

poderia ser mitigada, como por exemplo: o falecimento precoce e o abandono de um dos pais, 

ou seja, a ausência de um dos pais só se justificaria em casos não planejados e não 

predeterminados, o que não se veria na reprodução assistida póstuma. 

Nesse sentido, Olga Krell explica que  

 

a atual noção de vida familiar “normal” está vinculada àquilo que é socialmente 

predominante segundo as regras de comportamento familiar [...] se a noção de uma 

“família normal” já não pode ser entendida como referência ao matrimônio, visto que 

a CF de 1988 rejeitou o modelo familiar único, ela continuaria valendo à relação pais 

                                                 
77 BRAGATO, Fernanda Frizzo; SCHIOCCHET, T. Reprodução humana assistida: aspectos éticos e legais da 

fecundação artificial post mortem no direito brasileiro. In: Fabricio Dani de Boeckel; Karin Regina Rick Rosa. 

(Org.). Direito de Família em Perspectiva Interdisciplinar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, pg. 216. 
78 AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005.p.117. 
79 “o princípio do melhor interesse da criança aparece como vetor-guia de todas as ações relativas à criança, 

inserindo-se no âmbito dos direitos fundamentais da pessoa humana (Art. 5º, Constituição Federal). A 

jurisprudência brasileira já recepcionava o princípio do melhor interesse da criança antes mesmo da promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Entretanto, foi após a entrada em vigência do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que o princípio começou a desempenhar função interpretativa a ponto de impor uma revisão nas 

interpretações do Código Civil, visando à sua adaptação ao novo direito”. (RIGO, Gabriella Bresciani. O status de 

filho concebido post mortem perante o direito sucessório na legislação vigente. Portal Jurídico Investidura, 

Florianópolis/SC, 08 Jul. 2009. Disponível em: http://investidura.com.br/biblioteca-

juridica/obras/monografias/3849-o-status-de-filho-concebido-post-mortem-perante-o-direito-sucessorio-na-

legislacao-vigente. Acessado em 09 de maio de 2018). 

http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/obras/monografias/3849-o-status-de-filho-concebido-post-mortem-perante-o-direito-sucessorio-na-legislacao-vigente
http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/obras/monografias/3849-o-status-de-filho-concebido-post-mortem-perante-o-direito-sucessorio-na-legislacao-vigente
http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/obras/monografias/3849-o-status-de-filho-concebido-post-mortem-perante-o-direito-sucessorio-na-legislacao-vigente
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e filhos. Toda criança tem o direito ao convívio familiar (de pai e de mãe) e a 

psiquiatria sempre afirmou de forma taxativa que a identificação paterna e materna é 

fundamental ao desenvolvimento normal dos seres humanos. Nessa linha de 

entendimento, a proteção constitucional aferida às crianças abarcaria o seu direito de 

se desenvolverem num ambiente propício ao desenvolvimento de suas potencialidades 

enquanto seres humanos, o que somente poderia ser garantido numa família 

biparental80. 

 

 

 

José Carlos Teixeira Giorgis reafirma o supramencionado explicitando que  

 
a possibilidade de aproveitamento do material depositado para uso depois da morte 

do doador é assunto controvertido nos diversos ordenamentos jurídicos [...] uma das 

questões mais relevantes é que a criança assim nascida não se beneficia de uma 

estrutura biparental de filiação, está condicionada a uma família unilinear ou 

monoparental: ou seja, o filho já nasce órfão de pai, o que afetará seu pleno 

desenvolvimento, pois paternidade e maternidade constituem valores sociais 

eminentes81. 

 

 Eduardo de Oliveira Leite desaconselha a inseminação póstuma sob a justificativa da 

dissolução da sociedade conjugal e de possíveis graves perturbações psicológicas para a 

criança gerada, assim como para a mãe82. 

 Todavia, tal argumento não merece prosperar eis que a família monoparental já é por 

demais conhecida por nosso ordenamento jurídico, inclusive é prevista em sede constitucional, 

no §4º do art. 22683. 

Dispõe, o texto constitucional, de forma evidente, que qualquer núcleo familiar merece 

proteção estatal. Apesar do casamento continuar sendo protegido, este perdeu sua exclusividade 

diante das novas composições familiares já que novos núcleos familiares foram reconhecidos 

juridicamente, devendo, desse modo, receber igual proteção estatal sem qualquer categorização 

ou hierarquia entre eles. Até porque uma pessoa humana não pode merecer mais ou menos 

proteção jurídica por conta do tipo de família escolhida84.  

                                                 
80KRELL, Olga Jubert Gouveia. op. cit. pg. 115.  
81GIORGIS, José Carlos Teixeira. A inseminação póstuma. Disponível em: 

http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjkwNA. Acessado em: 10 de maio de 

2018. 
82LEITE, Eduardo de Oliveira. op. cit. pg. 154-155. 
83 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 
84 ROCA, Laura Rodriguez. Reprodução humana assistida post mortem e seus efeitos jurídicos no direito de 

família, pg. 11-12. Disponível em: http://conteudo.pucrs.br/wp-

content/uploads/sites/11/2016/09/laura_roca_2016_1.pdf. Acessado em 10 de maio de 2018.  

http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjkwNA
http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/laura_roca_2016_1.pdf
http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/laura_roca_2016_1.pdf
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Além do que a Constituição Federal de 1988, no § 7º do art. 226, legitimou o princípio 

do livre planejamento familiar do casal, cujo preceito é a livre autonomia para os pais decidirem 

de forma consciente e responsável quando e quantos filhos querem ter, se assim desejarem. Não 

podendo o legislador ferir o respectivo direito constitucional85.  

Corroborando, Karla Fischer destaca que  

 

o projeto de parentalidade também é utilizado como argumento por aqueles que 

defendem a prática da inseminação post mortem, visto que o número de famílias 

monoparentais, dirigido apenas pela mãe, é uma demanda crescente em nossa 

sociedade, não se podendo falar em possíveis traumas para crianças que são criadas 

apenas por sua mãe, visto que é muito mais traumático para uma criança crescer 

sabendo quem é seu pai, que ele existe, mas que não quer ter qualquer contato afetivo 

com seu filho86. 

 

  Silmara Juny Chinelato, sobre a questão, leciona que “não há discordância quanto a ser 

ideal a biparentalidade, mas ela não pode afastar a inseminação post mortem, na hipótese de ter 

havido um projeto biparental em vida – identificando-se a receptora do sêmen”87. 

 Maria de Fátima Freire de Sá destaca que o princípio do melhor interesse da criança não 

é garantindo por ela nascer em uma família composta pelo pai e mãe, mas, sim, por ser desejada, 

amada e respeitada88. 

De fato, seria inaceitável que a decisão de ter um filho adotada em vida pelos partícipes 

não fosse concretizada após o óbito decorrente de uma situação imprevisível, ferindo, 

possivelmente, a memória do falecido. “Apesar de o planejamento familiar iniciar-se em vida, 

não há dúvidas que seus efeitos podem ser produzidos após a morte”89, declara Bruna Coco.  

                                                 
85 ROCA, Laura Rodriguez. op. cit. pg. 7. 
86 FISCHER, Karla Ferreira de Camargo. Inseminação artificial post mortem e seus reflexos no direito de família 

e no direito sucessório, pg. 13. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/224.pdf. 

Acessado em 10 de maio de 2018. 
87 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de família (arts. 1.591 a 

1.710). Vol. 18. São Paulo: Saraiva, 2004. pg. 54. 
88 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Monoparentalidade e Biodireito. Afeto, ética, família e o Novo Código Civil. 

Rodrigo da Cunha Pereira (Coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, pg. 447. 
89 COCO, Bruna Amarijo. Reprodução assistida post mortem e seus aspectos sucessórios. Revista Jus Navigandi, 

ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3238, 13 maio 2012. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/21747 . 

Acesso em: 10 maio 2018.  

http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/224.pdf
https://jus.com.br/artigos/21747/reproducao-assistida-post-mortem-e-seus-aspectos-sucessorios
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/5/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/5/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/5
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/artigos/21747
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Ademais, o Conselho Federal de Medicina, na resolução 2.168/17, em seu capítulo 890, 

autoriza a reprodução assistida post mortem desde que haja autorização prévia do falecido. 

Maria Helena Diniz aponta que, segundo alguns autores, enquanto não advier legislação 

regulamentadora sobre o assunto predominaria o princípio de que “tudo que não está proibido 

está permitido”, concedendo aos cientistas especialistas em reprodução humana assistida 

grandes possibilidades de atuação na área. Entretanto, para a autora, o que deve ser aplicado, 

ante a ausência de norma, é o previsto no art. 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro 

(LINDB), freando assim a interpretação jurisdicional que só poderá se valer dos princípios 

gerais do direito comparado em decorrência da complexidade da matéria, sempre observando à 

dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III da CF/8891. 

Conclui-se, portanto, que as técnicas de reprodução assistida post mortem se coadunam 

com os princípios constitucionais e civis preceituados. Observando, dessa forma, que as 

técnicas de reprodução assistida pós morte podem ser adotadas. Todavia, tal possibilidade ainda 

esbarra no contrato de depósito referente ao armazenamento e a preservação dos gametas e/ou 

embriões do de cujus.  

No tópico a seguir, estudar-se-á a criopreservação, da sua necessidade para o êxito das 

técnicas de reprodução assistida pós morte, a problemática referente à utilização do material 

genético e seus desdobramentos na esfera da inseminação artificial póstuma. 

 

2.2.2. Da criopreservação e seus desdobramentos  

 

 Segundo Michel Clei Farias Silva e Bruna Christiane Dantas Campos, a criopreservação 

é descrita como: 

 

uma técnica aplicada no congelamento de material orgânico, células, tecidos e, não 

muito distante, sistemas mais complexos como um órgão, em baixa temperatura, em 

média de cento e noventa e seis graus Celsius negativos (-196º), muito usada nas 

clínicas de reprodução humana, com a finalidade de preservar o material coletado 

viável para a utilização posterior, sem perder as propriedades biológicas, estrutura e 

                                                 
90 Resolução 2.168/17 do CFM: Capítulo VIII - REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM. É permitida a 

reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do 

material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. 
91 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 578-579. 
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funcionalidade, após o descongelamento. Essa técnica já é usada há quase cinquenta 

anos pelas clínicas de reprodução humana assistida e na reprodução animal92.  

 

O processo de criopreservação não é isento de problemas pois podem ocorrer variações 

extremas nas propriedades químicas, térmicas e elétricas, as quais podem inviabilizar o material 

criopreservado para o fim a qual ele se destina. Os períodos críticos para a sobrevivência celular 

durante a criopreservação são a fase inicial do congelamento e o período de retorno a condições 

fisiológicas93. 

Entender e aplicar correntemente as técnicas de criopreservação é fundamental para a 

preservação do material genético depositado. O protocolo ideal para se criopreservar a célula 

depende do conhecimento das propriedades físico-químicas da célula que se deseja congelar94.  

Cabe aos Conselhos Regionais de Medicina (CRM’s) a fiscalização dos parâmetros que 

devem ser adotados, conforme depreende-se do Capítulo 3 da resolução 2.168/1795 do CFM. 

Por falta de regulação normativa sobre a criopreservação, seja sob o ponto de vista das 

técnicas procedimentais que devem ser adotadas, seja referente à possibilidade de quando e 

quem pode utilizar-se do material genético, em caso de falecimento do depositário, coube a 

comunidade científica médica96 e jurídica analisar, respectivamente, esses desdobramentos. 

                                                 
92 SILVA, Michel Clei Farias; CAMPOS, Bruna Christiane Dantas. Aspectos Jurídicos da Criopreservação 

Extracorpórea de Células Embrionárias Humanas. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6605. Acessado em 14 de maio de 2018.  
93 MAZUR, Peter. Freezing of living cells: mechanisms and implications. Am J Physiol 1984,247:C125-42. 

Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/6711/0d156b1fcb62e5101f9702ff60909fc1e4e2.pdf. Acessado 

em 14 de maio de 2018.  
94 BOISO, Irene. Criobiología. Revista Iberoamericana de Fertilidad, Vol. 18, nº 4, 2001. Disponível em: 

http://www.revistafertilidad.org/RecursosWEB/fertilidad/Fert%20Jul_Ag01-Ponen3.pdf. Acessado em 14 de 

maio de 2018. 
95 “As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis pelo controle de doenças 

infectocontagiosas, pela coleta, pelo manuseio, pela conservação, pela distribuição, pela transferência e pelo 

descarte de material biológico humano dos pacientes das técnicas de RA. Devem apresentar como requisitos 

mínimos: 1. Um diretor técnico (obrigatoriamente um médico registrado no Conselho Regional de Medicina de 

sua jurisdição) com registro de especialista em áreas de interface com a RA, que será responsável por todos os 

procedimentos médicos e laboratoriais executados; 2. Um registro permanente (obtido por meio de informações 

observadas ou relatadas por fonte competente) das gestações, dos nascimentos e das malformações de fetos ou 

recém-nascidos provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem como dos 

procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e embriões; 3. Um registro permanente dos exames 

laboratoriais a que são submetidos os pacientes, com a finalidade precípua de evitar a transmissão de doenças; 4. 

Os registros deverão estar disponíveis para fiscalização dos Conselhos Regionais de Medicina” (Capítulo 3, caput, 

inciso 1, 2, 3 e 4, da resolução nº 2.168/17 do Conselho Federal de Medicina). 
96O Conselho Federal de Medicina, na resolução nº 2.168/17, capítulo VIII, autoriza a reprodução assistida post-

mortem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material criopreservado.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6605
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6605
https://pdfs.semanticscholar.org/6711/0d156b1fcb62e5101f9702ff60909fc1e4e2.pdf
http://www.revistafertilidad.org/RecursosWEB/fertilidad/Fert%20Jul_Ag01-Ponen3.pdf
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 Carlos Mária Romeo Casabona e Juliane Fernandes Queiroz tecem comentários 

pertinentes acerca da titularidade do material genético criopreservado, após a morte do seu 

titular originário. 

Segundo os autores “o ato de retirada do material genético – separando-o do corpo – e 

seu depósito no banco de sêmen, por meio da criopreservação, desperta um interesse, ou melhor, 

um bem juridicamente protegido”97. 

Enquanto o proprietário do material genético continuar vivo, ele pode/poderá dispor 

dele da forma que lhe for conveniente, desde que de forma gratuita98  e respeitando os limites 

éticos-jurídicos impostos. Afinal, as partes separadas do corpo, antes de serem doadas, integram 

ao acervo de bens de seu titular pois são considerados juridicamente como bens da 

personalidade não passíveis de comercialização (extra commercium)99.  

O Direito Civil preconiza de um lado, durante a vida, a inviolabilidade do corpo, sob a 

justificativa de que o corpo deve manter sua integridade; todavia, flexibiliza, em parte, a 

liberdade e o poder de disposição, em casos altruísticos, como por exemplo transplantes, 

doações de sangue, dentre outros100. 

Caio Mário da Silva Pereira, sobre o assunto, entende que 

 

o poder do indivíduo sobre si mesmo se exprime nos direitos inerentes à própria 

personalidade, direito à vida, à honra, ao respeito, à integridade física e moral, ao 

nome etc., direitos que se projetam sobre as manifestações dessa personalidade, como 

o trabalho físico ou mental. O direito ao próprio corpo é um complemento do poder 

sobre si mesmo, mas deve ser exercido no limite da manutenção da sua integridade. 

Daí a legitimidade da repressão ao uso de estupefacientes, a iliceidade dos atos que 

possam importar em mutilação etc. Não pode ter valor o contrato de venda de um dedo 

sequer. Mas é válido o negócio jurídico que tenha por objeto a disponibilidade de uma 

parte do corpo suscetível de regeneração, como a doação de medula óssea ou a doação 

de sangue. Pode igualmente o indivíduo dispor de seu cadáver, determinando o seu 

destino, como no caso de sua utilização para estudos anatômicos, ou a retirada de uma 

parte dele para fins humanitários, como a extração de um rim para ser usado em um 

parente ou amigo101. 

 

                                                 
97 CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. Biotecnologia e Suas Implicações Ético-

jurídicas. Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2005, pg. 294. 
98 Conforme § 4º do art. 199 da CF/88, “a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 

de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização”.  
99 Ibid., op. cit. pg. 294. 
100 Ibid., op. cit. pg. 294. 
101 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil – v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 

30. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pg. 54. 
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Com o falecimento do titular, os familiares ou por disposição de última vontade 

(testamento), poderão ocorrer a doação de partes de seu corpo, seja para transplante ou para fins 

acadêmicos102. 

Sobre a legalidade do ato supramencionado, incidem dois aspectos: (i) a função gratuita 

e (ii) a função subjetiva legitimadora do ato103.  

Merece destaque a função subjetiva, visto que esta está relacionada com a condição do 

sujeito, ou melhor, atribui à pessoa a característica de ser portadora de interesses morais ou 

patrimoniais, a qualquer tempo relevantes104.  

A existência de um interesse juridicamente relevante se requer o exercício para sua 

proteção. Constata-se que existem interesses que são protegidos pelo ordenamento jurídico, 

mesmo que não disponham de um titular. Isto porque o interesse protegido não diz respeito 

apenas ao seu titular, mas também a toda sociedade, pois se o centro do interesse jurídico é 

extremamente relevante, ele transcenderá a existência da pessoa natural, ou seja, apesar da 

subjetividade se constituir com o nascimento e findar-se com a morte, o direito poderá ser 

protegido a um estado antecessor ou posterior respectivamente. Como por exemplo: os 

direitos/proteções ao nascituro e proteções referentes à honra e a dignidade do falecido105.    

Afinal, citado pelos respectivos autores, Adriano de Cupis destaca que  

 

se a personalidade não existe após a morte, nem por isso o cadáver deixa de ser 

considerado, por parte do ordenamento jurídico. Pelo contrário, o corpo humano, 

depois da morte, torna-se uma coisa submetida à disciplina jurídica, coisa, no entanto 

que, não podendo ser objeto de direitos privados patrimoniais, deve classificar-se 

entre as coisas extra commercium. Não sendo a pessoa, enquanto viva, objeto de 

direitos patrimoniais, não pode sê-lo também o cadáver, o qual, apesar da mudança de 

substancia e função, conserva o cunho e o resíduo da pessoa viva.106 

 

Diante disso, observa-se que a disponibilidade do sêmen o após a morte do seu titular 

pode analisada sob dois pontos: (i) como um bem e (ii) como uma extensão do direito de 

personalidade107. 

                                                 
102 CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. op. cit. pg. 294. 
103 Ibid., op. cit. pg. 294. 
104 Ibid., op. cit. pg. 294. 
105 Ibid., op. cit. pg. 295. 
106 Ibid., op. cit. pg. 295. 
107 Ibid., op. cit. pg. 295. 
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“Se analisarmos pelo ângulo de que as partes do corpo são bens, a perda da propriedade 

de tais ocorreria pela renúncia efetivada pelo silêncio, à titularidade dos órgãos e tecidos que 

lhe pertenciam, de acordo com o art. 1.275, II do Cód. Civil Brasileiro”108. 

Todavia, analisando-se como extensão do direito de personalidade, não haveria tal 

renuncia já que o direito de personalidade, incluindo o corpo, seja ele vivo ou morto, só poderia 

ser disponibilizado com a manifestação expressa de seu titular e, no caso de o titular vier a 

falecer sem deixar expressamente sua vontade quanto ao material biológico, esta poderá ser 

suprimida por seus herdeiros109. 

Seria, de fato, recomendável que em todo contrato de depósito realizado nos bancos de 

sêmen, houvesse manifestação expressa de seu titular quanto ao seu destino, pois em caso de 

morte, de sua ausência ou até mesmo de sua incapacidade, a manifestação expressa de seu titular 

para realização do procedimento de RHA póstuma afastaria qualquer outra contrária110. 

Inexistindo tal manifestação de vontade, o sêmen criopreservado, sendo integrante do 

patrimônio pessoal, terá sua titularidade transferida para seus herdeiros, observando a vocação 

hereditária prevista na abertura da sucessão – arts. 1.798-1.803 do CC/02111.  

Carlos Casabona e Juliane Queiroz ainda discorrem sobre o surgimento de uma nova 

problemática referente à nova ordem no direito das sucessões, onde, o atual Código Civil, prevê 

o cônjuge como herdeiro concorrente dos descendentes e ascendentes do falecido112.  

Nesse sentido, havendo discordância quanto à utilização do material genético para a 

RHA post mortem, este tornar-se-á uma copropriedade de difícil dissociação. E, diante de 

vontades distintas dos herdeiros, o material criopreservado poderá ter como futuro três 

alternativas, sendo elas: (i) a destruição; (ii) a utilização pela viúva para realizar o procedimento 

de inseminação artificial, e; (iii) a doação (pesquisa ou reprodução humana)113.   

Os autores, de forma conclusiva, ponderam que exista grande probabilidade de que a 

viúva detivesse conjuntamente com o titular originário do material biológico (seu falecido 

marido ou companheiro) um projeto de parentalidade no qual “envolveu a vontade manifesta 

de duas pessoas que afirmavam a empreitada de constituírem uma prole” que, na época, 

                                                 
108 CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. op. cit. pg. 295-296. 
109 Ibid., op. cit. pg. 296. 
110 Ibid., op. cit. pg. 296. 
111 Ibid., op. cit. pg. 296. 
112 Ibid., op. cit. pg. 296. 
113 Ibid., op. cit. pg. 296. 
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desfrutavam de plena capacidade decisória sobre suas vidas. Não parecendo, 

consequentemente, crível o afastamento integral da vontade de uma das partes sobrevivente do 

contrato, em contraste à doação ou descarte114, em outras palavras, para os autores não lhes 

parecem legítimo a ruptura do planejamento familiar adotado, ante a morte de um dos sujeitos 

de direito pertencentes a relação originária, em contraponto ao descarte e à destruição do 

material biológico do pai falecido. 

 

2.2.3. Posicionamentos Jurisprudenciais   

 

• Brasília 

De acordo com o interior teor da apelação cível 20080111493002 DF 0100722-

92.2088.8.07.001, uma mulher cujo nome encontra-se apenas sob suas iniciais N.H.B.G., 

devido ao segredo de justiça presente nos processos que tramitam na vara de família, buscou a 

tutela do Poder Judiciário para que pudesse realizar os procedimentos de reprodução assistida 

post mortem de seu companheiro, nomeado de A.A.R115.  

N.H.B.G. mantinha um relacionamento de 14 anos com seu companheiro até que ele 

veio a óbito. Este, antes de falecer, resolveu depositar seu material biológico no banco de sêmen 

do Hospital Israelita Albert Einstein, em março de 2006, em decorrência de um tratamento 

quimioterápico que poderia causar infertilidade. Relata a parte autora que o seu companheiro 

desejava ter filhos e que por isso reverteu sua vasectomia e criopreservou seu sêmen116. 

Todavia, em 2007, ele veio a óbito antes de concretizar o sonho de ser pai. N.H.B.G., 

extrajudicialmente, requereu o material genético ao hospital que lhe foi negado, sob justificativa 

de que não havia autorização escrita de seu companheiro quanto ao destino do material 

criopreservado após sua morte. Diante da negativa, optou N.H.B.G por ingressar com ação 

judicial para que seu pleito fosse atendido117. 

                                                 
114 CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. op. cit. pg. 297. 
115 REZZIERI, Lorrana. Direitos hereditários do concebido post mortem no ordenamento jurídico brasileiro: uma 

análise crítica a partir do sopesamento entre princípios sucessórios e constitucionais, pg. 88. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/30409854.pdf. Acessado em 14 de maio de 2018.  
116 Ibid., op. cit. pg. 88. 
117 Ibid., op. cit. pg. 88. 

https://core.ac.uk/download/pdf/30409854.pdf
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Em sede inicial (processo nº 0100722-92.2008.807.0001), a juíza da 7ª Vara de Brasília 

deu ganho de causa a parte, reconhecendo o direito da mulher sobre o material genético. A 

magistrada verificou que as provas contidas nos autos conduziam à conclusão de que o 

excompanheiro tinha real vontade de formar uma família e ter filhos, pois já estavam intentando 

os procedimentos de inseminação artificial, restando clara a vontade tácita através dessa 

conduta118. 

O Hospital, por sua vez, interpor recurso de Apelação (APC nº. 2008011149300-2) que 

foi julgado pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT), revertendo a decisão do juízo a quo por maioria dos votos119. 

A relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima acompanhou a sentença proferida pela 

magistrada de 1º grau, argumentou que houve o consentimento tácito pelo A. A. R. já que 

assinou um contrato de coleta e conservação de seu sêmen, ficando evidente que pretendia ter 

um filho com sua companheira120. 

Porém, o revisor Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, entendeu que se fazia 

necessário a autorização escrita para que fosse autorizado o uso do material genético post 

mortem. Voto este que foi seguido pelo vogal Desembargador Flávio Rostirola121. 

Em resumo, o recurso proposto pelo Hospital foi provido e a parte autora, N.H.B.G., 

não pode acessar o material genético do seu falecido companheiro para concretizar o projeto 

parental realizado em vida pelos dois. 

 

• Curitiba 

Já em Curitiba, com uma história parecida com a de N.H.B.G., Katia Lenerneier 

conseguiu a chancela do Poder Judiciário para realizar o procedimento122.  

Ela e seu esposo, Roberto Niels, casados há 5 anos, tentavam engravidar a 3 anos, 

quando Niels foi diagnosticado com câncer, em 2009. Sabendo que o tratamento poderia causar-

                                                 
118 REZZIERI, Lorrana. op. cit. pg. 89. 
119 Ibid., op. cit. pg. 89. 
120 Ibid., op. cit. pg. 89. 
121 Ibid., op. cit. pg. 90. 
122 Ibid., op. cit. pg. 91. 
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lhe infertilidade, resolveu criopreservar seu material genético na Clínica e Laboratório de 

Reprodução Humana e Andrologia (Androlab)123. 

Em 2010 veio a falecer, fazendo com que Katia, agora viúva, após a negativa do banco 

de sêmen, assim como a negativa do Conselho Regional de Medicina de Curitiba em autorizar 

a inseminação póstuma, ante ausência de manifestação expressa do falecido, buscasse o 

Judiciário124. 

O Juiz de 1º grau da 13ª Vara Cível de Curitiba, em sede liminar, autorizou a utilização 

do material biológico criopreservado do falecido para que fosse ser usado no procedimento de 

reprodução assistida póstuma, mesmo sem prévia autorização escrita do falecido125.  

Na resolução do caso, o juiz levou em consideração a intenção do marido por meio de 

provas testemunhais dadas pelos familiares, amigos e de médicos. Seu entendimento, dispôs, 

em sede de sentença, que  

 

não parece, porém, que essa manifestação de vontade deva ser necessariamente 

escrita; deve ser, sim, inequívoca e manifestada em vida, mas sendo também 

admissível a vontade não expressada literalmente, mas indiscutível a partir da conduta 

do doador – como a do marido que preserva seu sêmen antes de submeter-se a 

tratamento de doença grave, que possa levá-lo a esterilidade e incentivava a esposa a 

prosseguir com o tratamento126. 

 

 Luíza, a filha gerada pelo método de inseminação artificial post mortem, nasceu e 

comemorou 2 anos de idade em 2010127. 

 

• São Paulo 

 Em 2007, na cidade de São Paulo, Eliane Ribeiro de Mello pleiteou judicialmente, ante 

óbito de seu marido Andrei François de Melo, a concessão para que fosse realizado o 

                                                 
123 REZZIERI, Lorrana. op. cit. pg. 91. 
124 Ibid., op. cit. pg. 92. 
125ARAÚJO, Glauco. Justiça autoriza professora a usar sêmen de marido morto no Paraná. 2010. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/07/mulher-comemora-dois-anos-da-filha-gerada-com-semen-do-

marido-morto.html. Acessado em 15 de maio de 2018.  
126Notícia disponível em: http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/juiz-autoriza-

inseminacao-com-semen-de-marido. Acessado em 15 de maio de 2018. 
127 ARAÚJO, Glauco. op. cit. 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/07/mulher-comemora-dois-anos-da-filha-gerada-com-semen-do-marido-morto.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/07/mulher-comemora-dois-anos-da-filha-gerada-com-semen-do-marido-morto.html
http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/juiz-autoriza-inseminacao-com-semen-de-marido
http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/juiz-autoriza-inseminacao-com-semen-de-marido
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procedimento de inseminação artificial post mortem com o sêmen criopreservado de seu marido 

morto em um desastre aéreo128. 

 Eliane relatou que eles tentavam engravidar por aproximadamente 12 anos e por não 

conseguirem iniciaram um tratamento para fins de reprodução assistida na Clínica Gene – 

Medicina Reprodutiva – em abril de 2006. Mas o marido teve a vida interrompida, de forma 

abrupta, e não foi possível concretizar o grande sonho de constituir uma prole129. 

 Em decisão favorável a parte autora, o magistrado destacou que a matéria não se 

encontrava regulada no ordenamento jurídico, porém isto não seria um óbice ao julgamento eis 

que o hermeneuta deverá utilizar-se da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, 

para atender os fins sociais e às exigências do bem comum, conforme preceitua os arts. 4º e 5º 

da LINDB130. 

 Ademais, constatou que o prosseguimento do tratamento estaria em conformidade com 

a dignidade da pessoa, e se a viúva engravidasse, estaria igualmente honrado o princípio do 

livre planejamento familiar131.  

 O magistrado, observando os elementos comprobatórios presente nos autos judiciais, 

autorizou o prosseguimento dos procedimentos utilizando-se do material criopreservado, 

todavia limitou em até 1 ano para que o procedimento fosse realizado132. 

Face ao exposto, percebe-se que até no âmbito jurisprudencial existem entendimentos 

opostos para casos semelhantes. Discrepância, de fato, relacionada a falta de disposição legal 

regulando a temática, é o que aponta Lorrana Rezzieri ao dizer que  

 

as técnicas de reprodução humana medicamente assistida precisam ser 

regulamentadas em lei específica, de maneira imediata e completa, notadamente 

acerca do seu emprego e seus efeitos após a morte do doador do material genético 

fecundante. Com a regulamentação, os magistrados teriam um norte mais robusto no 

momento de decidir, não sendo proferidas decisões tão díspares, tais como as 

analisadas, mas sim decisões mais justas, condizentes com a realidade social e 

adequadas ao progresso da ciência133. 

  

                                                 
128 REZZIERI, Lorrana. op. cit. pg. 93. 
129 Ibid., op. cit. pg. 93. 
130 Ibid., op. cit. pg. 93. 
131 Ibid., op. cit. pg. 93. 
132 Ibid., op. cit. pg. 93. 
133 Ibid., op. cit. pg. 94. 
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Capítulo III – O parentesco e a filiação do filho nascido por reprodução homóloga post 

mortem no direito brasileiro 

 

O parentesco, no pensamento de Caio Mário da Silva Pereira, é o vínculo jurídico 

estabelecido seja por consanguinidade ou por via matrimonial ou por outra origem. O 

parentesco consanguíneo, denominado também como natural, é o vínculo entre pessoas 

descendentes do mesmo tronco ancestral; elas são ligadas pelo sangue, “para o direito de nossos 

dias, o parentesco consanguíneo é o padrão”. Já o parentesco decorrente do matrimônio, 

chamado de parentesco afim ou por afinidade, “aproxima um cônjuge aos parentes do outro”. 

E, o parentesco de outra origem, denominado de parentesco civil, é aquele proveniente da 

adoção134.  

Segundo Maria Helena Diniz, o parentesco “não é somente aquele que vincula as 

pessoas que descendem uma das outras ou de um mesmo tronco, porém também entre um 

cônjuge ou companheiro e os seus parentes, entre adotante e adotado e entre pai institucional e 

filho socioafetivo”135.  

O parentesco é uma ligação jurídica estabelecida em lei136, atribuindo direitos e deveres 

recíprocos àqueles vinculados.  

Já a filiação é determinada como sendo a relação jurídica decorrente do parentesco, 

independente do caráter biológico, existente entre ascendentes e descendente de primeiro grau 

– pais e filhos. É o que ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, ao dizer que 

 

a filiação é a relação de parentesco estabelecida entre as pessoas que estão no primeiro 

grau, em linha reta, entre uma pessoa e aqueles que a geraram ou que acolheram e 

criaram, com base no afeto e na solidariedade, almejando o desenvolvimento da 

personalidade e a realização pessoal. Remete-se, pois, ao conteúdo do vínculo jurídico 

entre as pessoas envolvidas (pai/mãe e filho), trazendo a reboque atribuições e deveres 

variados137 

 

                                                 
134 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. V. Editora Forense, 2017, pg. 373. 
135 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de Família, 26ª ed., Editora Saraiva, pg. 467. 
136 Disposições gerais (arts. 1.591 a 1595 do CC/02); filiação (arts. 1.596 a 1.606 do CC/02); reconhecimento dos 

filhos (arts. 1.607 a 1.617 do CC/02); adoção (arts. 1.618 a 1.629 CC/02) e pode familiar (arts. 1.630 a 1.638 do 

CC/02). 
137 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias – de acordo com a Lei n. 11.340/06 

– Lei Maria da Penha e com a Lei 11.441/07 – Lei de Separação, Divórcio e Inventário Extrajudiciais, Lúmen Juris 

Editora., 2009, pg. 310. 

https://jus.com.br/tudo/direito-civil
https://jus.com.br/tudo/lei-maria-da-penha
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Antes da análise da filiação no Código Civil de 2002, discorrer-se-á, de forma breve, 

sua evolução no direito brasileiro. 

Segundo Bruna Schlindwein Zeni, o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/16), que 

vigorou no Brasil por cerca de 85 anos, fazia distinções entre os filhos, dependendo da forma 

em que ele foi gerado, conforme arts. 337-367 do respectivo Códex. O Código de Bevilaqua 

classificava os filhos conforme sua origem, ou seja, se eram ou não provenientes do casamento, 

considerando filhos legítimos aqueles havidos na constância do casamento, e ilegítimos aqueles 

advindos de relações extramatrimoniais. Dentre os ilegítimos, persistia a classificação em 

naturais e espúrios; estes ainda eram subclassificados em adulterinos e incestuosos138.  

Corroborando, Mafalda Lucchese reforça que 

 

os filhos eram classificados como: legítimos - os gerados dentro do casamento; 

legitimados – eram os filhos naturais que, apenas em situações específicas, poderiam 

ser reconhecidos pelo próprio pai ou mãe (o filho jamais poderia reivindicar em juízo 

seu estado de filiação); ilegítimos ou naturais – nascem de pessoas não ligadas pelo 

matrimônio. Os filhos ilegítimos ainda se dividiam em naturais e espúrios. Os naturais 

eram os nascidos fora do matrimônio, resultantes da união de duas pessoas que não se 

casaram, mas poderiam fazê-lo, porquanto inexistente qualquer impedimento para tal. 

Os espúrios, por sua vez, eram os que decorriam da união de duas pessoas impedidas 

para o matrimônio. Os filhos espúrios se subdividiam em incestuosos (fruto do 

relacionamento entre duas pessoas para as quais há impedimento legal para o 

casamento, decorrente de vínculo de parentesco) e, os adulterinos (resultantes da 

união entre duas pessoas, sendo uma ou ambas legalmente casadas com terceira 

pessoa). Estes filhos incestuosos ou adulterinos não poderiam ser reconhecidos139. 

 

 A adoção no Código Civil de 1916 era permitida, mas bastante criticada por muitos 

juristas da época, por permitir a introdução na família de filhos considerados ilegítimos, 

principalmente a inserção dos incestuosos e adulterinos140.  

Nesse viés, Washington de Barros Monteiro evidencia que o instituto da adoção deveria 

ser  

 

olhado com reserva e prevenção, constituindo-se em objeto das mais contraditórias 

apreciações. Realmente, de um lado, ele é encarado como simples meio de transmitir 

nome e patrimônio nas famílias aristocráticas. Além disso, através da adoção, podem 

                                                 
138 ZENI, Bruna Schlindwein. A evolução histórico-legal da filiação no Brasil. Direito em debate, ano XVII, nº 

31, jan-jun 2009, pg. 61. 
139 LUCCHESE, Mafalda. Filhos – Evolução Até a Plena Igualdade Jurídica, Série Aperfeiçoamento de 

Magistrados 13 – 10 Anos do Código Civil – Aplicação, Acertos, Desacertos e Novos Rumos, vol. 1, pgs. 232-

233.  
140 Ibid., op. cit. pg. 62. 
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ser introduzidos, na comunidade familiar, filhos incestuosos e adulterinos, burlando-

se a proibição legal de seu reconhecimento e implantando-se assim situação 

incompatível com a existência da família legítima. É ela ainda causa de muitas 

ingratidões e arrependimentos141.  

  

A maternidade, por sua vez, era reconhecida de forma inequívoca em decorrência das 

alterações físicas ocasionadas pela gravidez, ratificada pelo parto. Já a paternidade era incerta 

e sua presunção era imputada a fidelidade da mulher, presente como requisito marital142. 

 Diante disso, o CC/16 estabeleceu presunções de filiação na sociedade conjugal, 

previstas no art. 338 e 339143.   

 Quanto aos direitos sucessórios, destaca Bruna Zeni que o CC/16 estabelecia distinções 

entre os filhos baseado no momento em que houve o reconhecimento da paternidade. Se o filho 

fosse reconhecido em momento posterior ao nascimento de outro filho do genitor, gerado na 

constância do casamento, o filho natural reconhecido só teria direito à metade do que coubesse 

àquele; porém, se fosse reconhecido anteriormente, o filho natural faria jus ao mesmo quinhão 

hereditário do filho legítimo, conforme §1º do art. 1.605 do CC/16144. 

 Todavia, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a classificação 

discriminatória adotada pelo CC/16 foi revogada, tendo em vista o preceito constitucional, 

insculpido no art. 227 §6º145 da CF/88, que proibiu qualquer distinção de tratamento aos filhos, 

seja eles havidos ou não na constância do casamento146.  

 Leciona Márcio Antônio Boscaro que a 

                                                 
141 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – direito de família, Vol. 2. Editora Saraiva, 26ªed., 

1986, pg. 261-262. 
142 ZENI, Bruna Schlindwein. op. cit. pg. 63. 
143 Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do casamento: 

I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal (art. 339). 

II. Os nascidos dentro nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite, ou 

anulação. 

Art. 339. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos os cento e oitenta dias que trata o n. I do artigo 

antecedente, não pode, entretanto, ser contestada: 

I. Se o marido, antes de casar, tinha ciência da gravidez da mulher. 

II. Se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se o termo de nascimento do filho, sem contestar a 

paternidade. 
144 ZENI, Bruna Schlindwein. op. cit. pg. 78. 
145 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

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

§ 6º – Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
146 ZENI, Bruna Schlindwein. op. cit. pg. 69-70. 
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liberalidade dos costumes, ao menos nas sociedades de países ocidentais, fez com que 

o conceito de família fosse sendo gradativamente ampliado, para alcançar 

praticamente todos os tipos de uniões englobadas nas chamadas "entidades 

familiares". Destarte, foi completa a ruptura operada com relação aos antigos dogmas 

em que se assentavam esses clássicos institutos do direito de família, o que contribuiu 

decisivamente para que a igualdade entre os filhos oriundos ou não de justas núpcias 

fosse plenamente aceita pela sociedade147. 

 

Ademais, Alexandre de Moraes destaca que a norma do art. 227 da CF/88 tem 

aplicabilidade imediata, garantindo imediata igualdade, sem possibilidade de prejuízo ao filho 

natural e/ou espúrio, que poderá, inclusive, ajuizar ação de investigação de paternidade, a 

qualquer tempo, e ter sua filiação reconhecida, além de, se quiser, adotar o sobrenome do pai, 

seja ele casado ou não148. Essa igualdade garantiu também a paridade sucessória, revogando 

tacitamente os dispositivos contrários presente no CC/16. 

Além, o Texto Magno trouxe como garantia fundamental, em seu art. 1º, III, a dignidade 

da pessoa humana que veda também a discriminação por estabelecer que todo ser humano faz 

jus a ter o mesmo respeito e consideração por parte do Estado, “expressando uma gama de 

valores humanizados e civilizatórios incorporados ao sistema jurídico brasileiro, com reflexos 

multidisciplinares”149, constata Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. 

Atestando o preceito de não discriminação filial, em 1990, foi publicada a Lei nº 

8.060/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente que, dentre outras proteções, 

reconheceu, em seu arts. 26150 e 27151, a filiação como direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, independente da origem152. 

                                                 
147 BOSCARO, Márcio Antônio. Direito de filiação. 2002, p. 78. 
148 MORAES, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, 

de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017, pg. 621. 
149 FARIAS, Cristiano Chaves de; NELSON Rosenvald. Direito Civil, Teoria Geral, 13ª Edição, Editora Lúmen 

Juris, 2007, pg. 100. 
150 Art. 26: Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, 

no próprio termo de 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. 
151 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. 
152 ZENI, Bruna Schlindwein. op. cit. pg. 70-71. 
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Futuramente os supramencionados dispositivos foram repetidos no art. 1.609153 do 

CC/02. Bem como, conservou, em seu art. 1.596154, a redação do § 6º do art. 227 da CF/88155. 

 O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, para Janice Bonfiglio 

Santos Souza, trouxe diversas mudanças jurídicas, principalmente no Direito Familiar, 

adequando-se a nova realidade instituída, seja no campo jurídico ou social. O capítulo referente 

à filiação, em seu primeiro artigo – art. 1.596 – proclama a impossibilidade de distinção entre 

os filhos, independentemente de sua origem, tudo conforme o preceito constitucional do §6º do 

art. 226 da Constituição Federal de 1988156. 

 Todavia, por mais que tenha findado a discriminação dos filhos nascidos fora do 

casamento, o Código Civil manteve as distinções sobre o reconhecimento da paternidade, sem 

que disso resulte ofensa ao princípio da igualdade. Afinal, a própria Constituição reconheceu o 

casamento como fonte primária da família, protegendo-a. Devido a isto, presume-se a 

paternidade no seio matrimonial. Em uma interpretação mais condizente, o que a Constituição 

não permite é o tratamento discriminatório157, ou seja, todos os filhos têm o direito de ter a 

paternidade reconhecida – ora pela via voluntária, judicial ou presumidamente – e, após o 

reconhecimento não poderá haver, devido ao comando constitucional do art. 226, §6º, 

tratamento desigual, fazendo, assim, os filhos reconhecidos  jus a igualdade de direitos e 

deveres inerentes à relação paternal-filial, independente da origem.  

 Enquanto o Código Civil de 1916 calcava a filiação sob o aspecto biológico, o Código 

Civil de 2002 trouxe a baila o real sentido da paternidade, observando a realidade afetiva que 

liga um filho a um pai. Surgindo, desse modo, o aspecto afetivo no reconhecimento da filiação, 

revelando que a afetividade, em si, é a grande caracterizadora da filiação, muito mais do que 

apenas o fornecimento do material biológico158.  

 Essa modalidade de filiação, segundo Christiano Cassettari, 

                                                 
153 Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: 

I - no registro do nascimento; 

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 

IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e 

principal do ato que o contém. 
154 Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
155 ZENI, Bruna Schlindwein. op. cit. pg. 71.  
156 SOUZA, Janice Bonfiglio Santos. op. cit. pg.  4. 
157 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade, posse do estado de filho. Livraria do Advogado, 

1999, pg. 21-22. 
158 SOUZA, Janice Bonfiglio Santos. op. cit. pg.  45. 
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atualmente é bem aceita em nossa jurisprudência [...] até o STF, no julgamento do 

Recurso Extraordinário 898.060-SC e da análise da Repercussão Geral 622, no dia 21 

de setembro de 2016, reconheceu a parentalidade socioafetiva como forma autônoma 

de parentesco, que não deve ser tratada como uma modalidade de segunda classe, já 

que a biológica não se sobrepõe a ela159.   

  

 Maria Berenice Dias evidencia que “todos esses avanços ocasionaram uma reviravolta 

nos vínculos de filiação. Todo o antigo sistema de presunções da paternidade, da maternidade 

e da filiação entrou em ruinas”160, os juristas deixaram de tratar o instituto da filiação somente 

baseada no critério biológico e adotaram o reconhecimento da paternidade por intenção, 

valorizou-se o aspecto afetivo, social, em detrimento do biológico.  

 Dessa maneira, consoante Janice Souza, é que 

 

temos o dever de encarar a filiação nas procriações artificiais [...] valorizando a 

verdade social, ou seja, o elemento sócio-afetivo da filiação, que se estrutura o 

conjunto de princípios atinentes à família atual, a qual vislumbra, entre outros ideais, 

a igualdade de filiação161.    

 

 Antes de se adentrar na respectiva filiação do filho nascido por reprodução assistida post 

mortem do genitor, faz-se necessário, uma breve recapitulação do que vem a ser a inseminação 

artificial homóloga. 

 A inseminação artificial homóloga post mortem é aquela, segundo Silvio Romero 

Beltrão, em que se utilizam os materiais biológicos próprios dos cônjuges ou companheiros, 

que “intenta a procriação, não existindo grandes discussões, apesar de que a fecundação ocorra 

fora do corpo da mulher, pois nesses casos há uma coincidência entre os doadores do material 

genético e os pais” e os próprios são os que ficam com a criança gerada. Os pais serão ao mesmo 

tempo biológicos e afetivos162. 

 

 

                                                 
159 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2017, pg. 18. 
160 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pg. 320. 
161 SOUZA, Janice Bonfiglio Santos. op. cit. pg. 6. 
162 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 131. 
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 Ademais, o autor, ainda, salienta que o reconhecimento da filiação nos casos de 

reprodução assistida homóloga póstuma, utilizando-se do material genético do marido falecido, 

não gera grandes discussões no campo jurídico, devido ao disposto nos incisos III do art. 1.597 

do CC/02163. 

 Corroborando, sobre o tema, Karla Ferreira de Camargo Fisher diz que 

 

O Código Civil estabelece um sistema de presunções de paternidade a partir do 

disposto no art. 1.597. Essas presunções têm por finalidade fixar o momento da 

concepção, de modo a definir a filiação e certificar a paternidade, com os direitos e 

deveres decorrentes. Inovações trazidas pelo legislador, foram os incisos III, IV e V, 

do referido dispositivo legal, disciplinando situações decorrentes de manipulações 

genéticas. O inciso III, o qual interessa para o presente estudo, traz a presunção de 

paternidade àqueles “havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 

o marido”, ou seja, excepciona a regra geral de estabelecimento da paternidade por 

presunção nos 300 dias subseqüentes a morte do varão164.  

A presunção de paternidade aplica-se também a união estável165, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal de Justiça166. 

                                                 
163 BELTRÃO, Romero. op. cit. pg. 130-131. 
164 FISCHER, Karla Ferreira de Camargo. op. cit. pg. 14.  
165 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. V. Editora Forense, 25ªed, 2017, pg. 381. 
166 RECURSO ESPECIAL - NOMEM IURIS - DEMANDA - PRINCÍPIO ROMANO DA MIHIFACTUM 

DADO TIBI JUS - APLICAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - ENTIDADEFAMILIAR - RECONHECIMENTO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO - REQUISITOS -CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA 

- OBJETIVO DE CONSTITUIRFAMÍLIA - DEVERES - ASSISTÊNCIA, GUARDA, SUSTENTO, 

EDUCAÇÃO DOSFILHOS, LEALDADE E RESPEITO - ARTIGO 1.597, DO CÓDIGO CIVIL -

PRESUNÇÃO DE CONCEPÇÃO DOS FILHOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO -APLICAÇÃO AO 

INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL - NECESSIDADE - ESFERA DEPROTEÇÃO - PAI COMPANHEIRO 

- FALECIMENTO - 239 (DUZENTOS E TRINTA ENOVE DIAS) APÓS O NASCIMENTO DE SUA FILHA 

- PATERNIDADE - DECLARAÇÃO- NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Desimporta 

o nomem iuris dado à demanda pois, na realidade,aplica-se-à o adágio romano da mihi factum dado tibi jus. II 

- O ordenamento jurídico pátrio reconhece, como entidadefamiliar, a união estável entre pessoas (ut ADPF N. 

132/RJ, Rel.Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011), configurada na convivência pública, contínua e duradoura 

estabelecida com o objetivo deconstituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atençãoaos deveres 

de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustentoe educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de 

modo apermitir aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, dasregras pertinentes ao regime de 

comunhão parcial de bens (artigo1725, do Código Civil). III - A lei não exige tempo mínimo nem convivência 

sob o mesmo teto,mas não dispensa outros requisitos para identificação da uniãoestável como entidade ou 

núcleo familiar, quais sejam: convivênciaduradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, 

apoiomútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com osdeveres de guarda, sustento e de educação 

dos filhos comuns, sehouver, bem como os deveres de lealdade e respeito. IV - Assim, se nosso ordenamento 

jurídico, notadamente o própriotexto constitucional (art. 226, § 3º), admite a união estável ereconhece nela a 

existência de entidade familiar, nada mais razoávelde se conferir interpretação sistemática ao art. 1.597, II, 

doCódigo Civil, para que passe a contemplar, também, a presunção deconcepção dos filhos na constância de 

união estável. V - Na espécie, o companheiro da mãe da menor faleceu 239 (duzentose trinta e nove) dias antes 

ao seu nascimento. Portanto, dentro daesfera de proteção conferida pelo inciso II do art. 1.597, do CódigoCivil, 

que presume concebidos na constância do casamento os filhosnascidos nos trezentos dias subsequentes, entre 

outras hipóteses, emrazão de sua morte. VI - Dessa forma, em homenagem ao texto constitucional (art. 226,§ 

3º) e ao Código Civil (art. 1.723), que conferiram ao instituto daunião estável a natureza de entidade familiar, 

aplica-se asdisposições contidas no artigo 1.597, do Código Civil, ao regime deunião estável. VII - Recurso 

especial provido. 
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 Caio Mário da Silva Pereira salienta que não há que se falar em presunção de 

paternidade e sim de uma ficção jurídica, em razão da dissolução matrimonial pela morte do 

marido. Não seria, desse modo, possível reconhecer que o nascimento ocorreu na constância do 

casamento. Veja:  

 

Em disposição infeliz, o Código de 2002 (art. 1.597) afirma que se presumem 

“concebidos na constância do casamento” os filhos “havidos por fecundação artificial 

homóloga, mesmo que falecido o marido” (nº III). Em realidade, ocorrendo a 

concepção, por processo artificial, depois da morte do pai, não há que presumir sua 

contemporaneidade com um casamento sabidamente dissolvido por aquele óbito 

anterior: a hipótese é, claramente, de ficção jurídica, e não de verdadeira presunção167. 

 

 O mencionado jurista ainda elucida que essa presunção só seria válida se a mulher ainda 

conservasse a condição de viúva e houver autorização escrita do marido falecido168. 

 Entretanto, tal limitação imposta pelo escritor baiano não se coaduna com o imperativo 

previsto no inciso III do CC/02, pois, de acordo com Janice Souza, 

 

fica clara a desnecessidade do consentimento do homem para que seja atribuída a 

paternidade, eis que essa já é relativa a ele. Pois, se fosse admitido o desconhecimento 

da paternidade do homem no caso de reprodução assistida homóloga, haveria uma 

estranha posição do filho, que não seria legítimo por força da negação do marido, nem 

natural, já que não nasceu de outro. Seria um verdadeiro filho de ninguém [...] por 

conseqüência, o homem falecido será considerado pai, diante do mesmo fundamento 

da verdade biológica e do pressuposto de risco para fins de estabelecimento de vínculo 

parental 169. 

 

 Por fim, Flávia Maria Ribeiro Veloso expõe que o emprego das técnicas de reprodução 

assistida homóloga póstuma pressupõe o uso de material biológico do próprio casal, “tendo 

como fundamento a origem genética estabelecendo, assim, parentesco consanguíneo entre o 

casal e o filho gerado, ocasionando a filiação biológica”170. 

 

                                                 
(STJ - REsp: 1194059 SP 2010/0085808-2, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 

06/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2012). 
167 Ibid., Instituições de Direito Civil – Vol. VI. Editora Forense, 24ªed., 2017, pg. 49. 
168 Ibid., Instituições de direito civil – Vol. V. Editora Forense, 25ªed, 2017, pg. 382. 
169 SOUZA, Janice Bonfiglio Santos. op. cit. pg. 11. 
170 VELOSO, Flávia Maria Ribeiro. O direito das sucessões nos procedimentos de inseminação artificial homóloga 

post mortem, pg. 32. Disponível em: http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5755/1/PDF%20-

%20Fl%C3%A1via%20Maria%20Ribeiro%20Veloso.pdf. Acessado em 20 de maio de 2018.  

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5755/1/PDF%20-%20Fl%C3%A1via%20Maria%20Ribeiro%20Veloso.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5755/1/PDF%20-%20Fl%C3%A1via%20Maria%20Ribeiro%20Veloso.pdf
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Capítulo IV –  Do Direito Sucessório  

 

 Neste capítulo serão abordados, inicialmente, os aspectos gerais relacionados ao direito 

sucessório, como: conceituação; princípio da saisine; espécies, modalidades e os requisitos para 

suceder. Após isto, adentrar-se-á na análise da prole eventual e na problemática atinente a 

capacidade (ou não) sucessória do filho gerado após a morte do pai, autor da herança, 

utilizando-se das posições doutrinárias que visam solucionar a questão. 

 

4.1. Aspectos gerais 

 

 O direito sucessório é um sub-ramo do direito civil que regulamenta a transferência de 

bens, direitos e obrigações de natureza econômica de uma pessoa para outra(s) em decorrência 

da morte de uma delas. 

O direito das sucessões previsto no CC/02 visa regular apenas a transferência de 

titularidade(s) tendo em vista fenômeno morte. Corroborando Eduardo de Oliveira Leite, citado 

por Francieli Pisseta, destaca que  

 

A palavra “sucessão”, na técnica jurídica, possui vários significados. No sentido 

amplo, suceder a uma pessoa significa vir depois dela, tomar o seu lugar, assumindo 

todo ou parte dos direitos que lhe pertencem. É nesse sentido, por exemplo, que se 

aplica o vocábulo na sucessão inter vivos, por meio da qual o comprador sucede ao 

vendedor, ou o donatário ao doador. No sentido restrito, que é empregado pelo 

legislador, a palavra sucessão designa a transmissão de bens de uma pessoa em virtude 

de sua morte. Isto é, transmissão causa mortis. A sucessão implica na transmissão do 

patrimônio de uma pessoa falecida a uma ou outras pessoas171. 

  

A disciplina é normatizada no Código Civil após as disposições referentes ao direito 

obrigacional, contratual, empresarial e familiar, pois a correta interpretação do direito das 

sucessões necessita de prévios conhecimentos dos demais sub-ramos do direito civil. 

 Segundo Paulo Nader, 

                                                 
171 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito das sucessões: arts. 184 a 2027. Comentários ao novo código civil. apud 

PISETTA, Francieli. Reprodução assistida homóloga post mortem, aspectos jurídicos sobre a filiação e o direito 

sucessório. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2014. p. 100. 
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o Direito das Sucessões possui estreitos vínculos com o Direito de Família e com o 

Direito das Coisas, pois, de um lado, os herdeiros legítimos são membros da família 

(cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes, colaterais) e, de outro, a sucessão 

configura um dos modos de aquisição de propriedade172. 

 

 Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito sucessório obteve prestígio 

ao ser protegido no Texto Maior como um direito fundamental. Em seu art. 5ª, inciso XXX, é 

enunciado que “é garantido o direito de herança”. Também é protegido pelo princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, um dos valores que alicerçam o Estado 

Democrático de Direito por promover valores existenciais, previsto no art. 1º, III, da CF/88.  

Para Euclides de Oliveira, “a atribuição de bens da herança aos sucessores deve ser 

pautada de acordo com esse critério de valorização do ser humano, de modo a que o patrimônio 

outorgado lhes transmita uma existência mais justa e digna dentro do contexto social”173. 

Ainda em sede constitucional, destaca-se o princípio da igualdade de direitos entre os 

filhos nascidos ou não de relação matrimonial, por adoção ou por reprodução assistida, 

conforme art. 226, § 6º. 

O princípio da saisine, derivado do direito costumeiro francês, é o princípio base de todo 

o ordenamento jurídico referente à sucessão, o qual veio a consagrar a imediata transferência 

da propriedade e/ou posse dos bens patrimoniais do morto aos seus herdeiros174. Maria Helena 

Diniz destaca que: ocorrida a morte, abre-se a sucessão e os herdeiros imediatamente adquirem 

a herança, embora os bens ainda não se encontram individualizados e discriminados no quinhão 

do sucessor175. 

Washington de Barros Monteiro ensina, sobre a saisine, que 

 

A existência da pessoa natural termina com a morte. Verificado esse evento, abre-se 

a sucessão. Desde o óbito, sem solução de continuidade, opera-se a transmissão da 

herança, ainda que os herdeiros ignorem o fato do falecimento. Antes da morte, o 

titular da relação jurídica é o de cujus; depois dela passa a ser o herdeiro, legítimo ou 

testamentário. E é o próprio defunto que investe o sucessor no domínio e posse dos 

bens hereditários. Esse princípio vem expresso na regra tradicional do direito gaulês 

le mort saisit le vif. Quer dizer, instantaneamente, independente de qualquer 

                                                 
172 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, v. 6: Direito das Sucessões. Editora Forense, 7ªed., 2016, pg. 31. 
173 OLIVEIRA, Euclides de. Direito de Herança – A Nova Ordem da Sucessão. Editora Saraiva, 1ªed., 2005, pg. 

2.  
174 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. VI. Editora Forense, 24ªed., 2017, pg. 38. 
175 DINIZ, Maria Helena. op. cit. pg. 77. 
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formalidade, logo que se abre a sucessão investe-se o herdeiro no domínio e posse dos 

bens constantes do acervo hereditário176. 

 

 Tal princípio, para Caio Mário, é o encontrado nas disposições gerais do livro do direito 

sucessório, ao dispor, em seu art. 1.784 do CC/02, que a herança será transmitida logo após a 

abertura da sucessão, vigorando na sua essência o conceito da droit saisine177. 

 Francieli Pisetta ressalta que a importância deste princípio se dá pela segurança jurídica, 

outro princípio basilar importante, não somente para o campo sucessório, mas para todo o 

ordenamento jurídico, que garante a estabilidade das relações jurídicas, principalmente àquelas 

relacionadas aos direitos e garantias fundamentais, como é o caso da herança. Uma vez que se 

não ocorresse a transferência ficta dos bens, direitos e obrigações do falecido se teria a hipótese 

da res nullius, ou seja, os bens não pertenceriam a ninguém até que a partilha dos mesmos fosse 

formalizada, resultando em séria insegurança jurídica para os participantes de negócio jurídicos 

com o de cujus178.  

Quanto às espécies de sucessão, o Código Civil, em seu art. 1.786, traz duas 

modalidades, sendo: a legítima, por força de lei; e, a testamentária, por disposição de última 

vontade do morto. Não havendo obstáculo, segundo Dimas Messias de Carvalho e Dimas 

Daniel de Carvalho, para uma sucessão observando as duas modalidades citadas179. 

 A sucessão legítima, ou ab intestato, é aquela definida em lei, cuja divisão dos quinhões 

de todos os herdeiros é definida pela legislação. Tem como fundamento o pensamento clássico 

de que o patrimônio deve ser transferido para as pessoas pertencentes à família180 do defunto, 

os herdeiros legítimos, estes são elencados, em rol preferencial, no art. 1.829181 do CC/02.  

                                                 
176 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Vol. 6 – Direito Das Sucessões. Editora Saraiva, 

39ªed., 2016, pg. 18. 
177 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 39. 
178 PISETTA, Francieli. op. cit. pg. 107. 
179 CARVALHO, Dimas Messias; CARVALHO, Dimas Daniel. Direito das Sucessões / Giselda Maria Fernandes 

Novaes Hironaka e Rodrigo da Cunha Pereira, coordenadores. Belo Horizonte, Del Rey, 2007, pg. 34. 
180 A união estável, a partir da Lei nº 8.971/94, passou a ser atendida pela sucessão legítima, em face do 

reconhecimento constitucional desse instituto como entidade familiar.  
181 Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:   

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime 

da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da 

comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 
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Para Caio Mário “há na sucessão legítima um fator de coesão e unidade da família, 

assegurando a permanência dos bens dentro desse organismo, independentemente de se lhe 

negar personalidade jurídica”182. 

Complementando, o autor baiano, evidencia que a sucessão legítima, também conhecida 

também como sucessão legal, é fruto da vontade do legislador, tanto quanto às pessoas e a 

ordem que a compõe e ela é assim porque o legislador quis183. A sucessão legítima segue a 

ordem da vocação hereditária, conforme art. 1.829 do CC/02.  

“Numa noção sucinta, diz-se que a ordem de vocação hereditária é a distribuição dos 

herdeiros em classes preferenciais, conjugando as duas ideias de grau e ordem”184. 

Romulo Buckentin frisa que os herdeiros legítimos se subdividem em necessários – 

ascendentes, descendentes e cônjuge – e facultativos – parentes colaterais até o 4º grau. Esta 

subdivisão, para ele, se faz importante porque os herdeiros colaterais, apesar de serem 

legítimos, podem ser excluídos da sucessão se o falecido dispuser de seu patrimônio em 

testamento e não os beneficiar, ou seja, herdam apenas na falta de herdeiros necessários e 

quando terceiros não forem contemplados com a totalidade do acervo patrimonial185. 

A sucessão legitima, segundo Márcia Menin, ocorre em três situações: (i) quando não 

houver testamento; (ii) havendo testamento, este não alcança todos os bens; (iii) em caso 

caducidade, rompimento ou nulidade do testamento186. 

A primeira hipótese não há profunda análise já que o ato de testar é voluntário, o titular 

dos bens tem a faculdade de realizá-lo ou não. A segunda hipótese é verificada quando as 

disposições testamentárias não abrangem todo o acervo patrimonial – bens, direitos e 

obrigações – do testador. Desse modo, a parte residual se submeterá as regras da sucessão 

legítima187. 

                                                 
182 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 98. 
183 Ibid., op. cit. pg. 95. 
184 Ibid., op. cit. pg. 100. 
185 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. A inseminação artificial homóloga post mortem e seus reflexos no 

direito sucessório, pg. 30. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3143/1/ZZZZn%C3%A3o%20imprimir%20-%20TCC%20-

%20R%C3%B4mulo%20Buckentin%20de%20A%20Lima%20-

%20vers%C3%A3o%20definitiva%20%5B1%5D%20PDF.pdf. Acessado em 25 de maio de 2018.  
186 MENIN, Márcia Maria. Da sucessão legítima, pg. 1-2. Disponível em: http://www.direitorp.usp.br/wp-

content/uploads/2014/11/artigo_marcia_maria_menin.pdf. Acessado em 25 de maio de 2018. 
187 Ibid., op. cit. pg. 1. 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3143/1/ZZZZn%C3%A3o%20imprimir%20-%20TCC%20-%20R%C3%B4mulo%20Buckentin%20de%20A%20Lima%20-%20vers%C3%A3o%20definitiva%20%5B1%5D%20PDF.pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3143/1/ZZZZn%C3%A3o%20imprimir%20-%20TCC%20-%20R%C3%B4mulo%20Buckentin%20de%20A%20Lima%20-%20vers%C3%A3o%20definitiva%20%5B1%5D%20PDF.pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3143/1/ZZZZn%C3%A3o%20imprimir%20-%20TCC%20-%20R%C3%B4mulo%20Buckentin%20de%20A%20Lima%20-%20vers%C3%A3o%20definitiva%20%5B1%5D%20PDF.pdf
http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2014/11/artigo_marcia_maria_menin.pdf
http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2014/11/artigo_marcia_maria_menin.pdf
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A caducidade acontece quando é constatado algum fato posterior que acarreta a perda 

de eficácia188.  

Há elencado, para Caio Mário, no Código Civil, art. 1.939, diversos motivos 

ocasionadores da caducidade, como:  constatação de incapacidade do testador; morte do 

beneficiário antes da abertura da sucessão; renúncia a sucessão; não ocorrência de fato a que o 

beneficiário se encontrava subordinado, dentre outras189. 

Dá-se o rompimento do testamento quando, conforme leitura dos arts. 1.973 e 1.974 do 

CC/02: sobrevier descendente sucessível ao testador, que não o possuía ou não o conhecia 

quando testou e ao testar o autor desconhecia a existência de outros herdeiros necessários. A 

nulidade, por sua vez, dá-se por erro, dolo ou coação. 

A sucessão testamentária, por sua vez, é aquela em que o autor da herança, por 

disposição de última vontade, lega, para depois de sua morte, todo ou em parte seu acervo 

patrimonial, podendo também fazer outras estipulações.  

Flávio Tartuce elucida a questão definindo o “testamento como um negócio jurídico 

unilateral, personalíssimo e revogável pelo qual o testador faz disposições de caráter 

patrimonial ou extrapatrimonial, para depois de sua morte. Trata-se do ato sucessório de 

exercício da autonomia privada por excelência”190. 

Para Miguel Antonio Casanova, a existência de herdeiros legítimos não impede o ato de 

disposição de última vontade, muito menos impede que o autor da herança atribua a 

determinado herdeiro legítimo, via testamento, uma quota-parte maior que a dos outros, 

utilizando-se de seu acervo disponível191 para tal. Esta prática é admitida no direito brasileiro, 

sendo prevista no art. 1.849192 do novel civil, através do qual é reconhecido a possibilidade, por 

ato discricionário, do autor da herança preferir um de seus herdeiros legítimos em relação à 

outros193.  

 

                                                 
188 Ibid., op. cit. pg. 1. 
189 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 345-346. 
190 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.6: Direito das Sucessões. Editora Forense, 10ªed., 2017, pg. 212.  
191 Existindo herdeiros legítimos necessários, o testador poderá somente dispor livremente de metade de seu acervo 

patrimonial – chamada de quota disponível – conforme inteligência do art. 1.846 do CC/02. 
192 Art. 1.849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, não perderá 

o direito à legítima. 
193 CASANOVA, Miguel Antonio A. C.. Direito das sucessões: colação, pg. 12. Disponível em: 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19429/19429.PDF. Acessado em 26 de maio de 2018.  

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19429/19429.PDF
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Leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

 

ao lado da expressão herdeiro necessário, os conceitos de legítima e de porção 

disponível [...] estão intimamente ligados. Aos herdeiros necessários a lei assegura o 

direito à legítima, que corresponde à metade dos bens do testador [...] A outra, 

denominada porção ou quota disponível, pode ser deixada livremente [...] havendo 

herdeiros necessários, é dividida em legítima e metade disponível [...] o herdeiro 

necessário não pode ser privado, pois é herdeiro forçado, imposto pela lei. A legítima, 

ou reserva, vem a ser, pois, a porção de bens que a lei assegura a ele. Por outro lado, 

porção, ou quota disponível, constitui a parte dos bens de que o testador pode dispor 

livremente, ainda que tenha herdeiros necessários194. 

 

 Continuando, o autor ensina que a sucessão legítima se faz sempre a título universal já 

que os herdeiros necessários participam da totalidade dos bens pertencentes do testador, salvo 

os bens destinados especificamente ao(s) legatário(s) e/ou herdeiro(s), que são designados por 

testamento para receber um determinado bem, um legado, a título singular195. 

 Heloisa Helena Barboza, citada por Francieli Pisetta, ensina que há três condições para 

que o sucessor possa receber a herança, sendo elas: ser vivo ou estar concebido, ser capaz de 

suceder e ser digno196. Entende-se que estes requisitos devem ser constatados no momento da 

abertura da sucessão, em respeito ao consagrado princípio da saisine.  

 De acordo com Silvio Venosa, ser vivo ou estar concebido no momento da abertura da 

sucessão é a condição decorrente da interpretação do art. 1.798 do CC/02. Artigo este que deve 

ser interpretado conjuntamente com o disposto no art. 2º197, do mesmo diploma, eis que este 

versa sobre o início da personalidade civil da pessoa198. 

 Caio Mário exorta que a noção de ser vivo é excepcionada pela parte final do art. 1.798, 

quando a lei põe a salvo o direito sucessório do nascituro. Defere-se a sucessão ao nascituro, 

desde que já concebido no momento da abertura da sucessão; ele é um “herdeiro póstumo”. 

Caso venha a nascer com vida, “adquire de imediato a propriedade e a posse da herança, como 

                                                 
194 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 7: Direito das Sucessões. Editora Saraiva, 6ªed., 

2012, pg. 150. 
195 Ibid., op. cit. pg. 245. 
196 PISETTA, Francieli. op. cit. pg. 109. 
197 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. 
198 VENOSA, Sílvio de Salvo. Novo código civil: texto comparado: código civil de 2002, código civil de 1916. 

Editora Atlas, 2004, 4ªed., pg. 35. 
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se já fosse nato desde o momento da abertura da sucessão”. Porém, se nascer morto, deve se 

considerar como se nunca tivesse existido199. 

Em relação ao tema, o Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado 267, na III 

Jornada de Direito Civil, que denotou interpretação extensiva referente à concepção do 

nascituro, transpassando a ideia de que só merecem proteção sucessória os que já se 

encontravam, na abertura da sucessão, sendo gerados no ventre materno. In verbis: 

 

Enunciado 267/CJF. Art. 1798. A regra do art. 1798 do Código Civil deve ser 

estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, 

abrangendo, assim a vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos 

patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição de herança. 

 

 Ainda sobre a legitimidade de suceder vigora a necessidade do herdeiro/legatário 

encontrar-se com vida no momento da abertura da sucessão, ou seja, tem que sobreviver ao de 

cujus. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “a herança não se defere no vazio, não se transmite 

ao nada. A delação da herança pressupõe que o herdeiro exista e seja conhecido: nascitur ubi 

sit et na sit”200. 

 Tal capacidade prevista no art. 1.798 do CC/02 é ressalvada pela legitimação da prole 

eventual (art. 1.799, I) e da criação testamentária de uma fundação (art. 1.799, III). 

 A título ilustrativo, percebe-se que a capacidade de suceder, portanto, é distinta da 

capacidade civil, afinal, esta é a aptidão para ser titular de direitos e deveres no mundo jurídico, 

ou poder de ação no mundo jurídico.  

Neste viés, Maria Helena Diniz, citada por Francieli Pisetta, explica: 

 

A capacidade civil é a aptidão que se tem uma pessoa para exercer, por si, os atos da 

vida civil; é o poder de ação no mundo jurídico. A legitimação ou capacidade 

sucessória é a aptidão da pessoa para receber os bens deixados pelo de cujus, ou 

melhor, é a qualidade virtual de suceder na herança deixada pelo de cujus. P. ex., uma 

pessoa pode ser incapaz para praticar os atos da vida civil e ter capacidade de suceder; 

igualmente, alguém pode ser incapaz de suceder, apesar de gozar de plena capacidade 

civil, como ocorre com o indigno de suceder, que não sofre nenhuma diminuição na 

sua capacidade para os atos na vida civil, mas não a tem para herdar201. 

                                                 
199 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 47-48. 
200 GONÇALVES, Carlos Roberto. op. cit. pg. 51. 
201 PISETTA, Francieli. op. cit. pg. 110. 
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 Logo, uma pessoa incapaz civilmente pode ser capaz de suceder, desde que esteja viva 

e seja digna. Por outro lado, uma pessoa capaz civilmente pode ser incapaz de suceder, se ela 

for considerada indigna202. 

 A indignidade sucessória, por sua vez, na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, é 

aquela em que o herdeiro por sua culpa é afastado da sucessão por exclusão, em decorrência de 

ingratidão203.  

Dentre as causas que configuram a indignidade, conforme leitura do Códex Civilista, 

têm-se: o herdeiro atentar contra a vida (art. 1.814, I), honra (art. 1.814, II) ou liberdade de 

testar (art. 1.814, III) do autor da herança. A caracterização da indignidade estende-se para 

ofensas dirigidas ao “cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente” do autor da herança, 

segundo parte final do art. 1.814, I do CC/02. 

 Clóvis Beviláqua a define como “a privação do direito, cominada por lei, a quem 

cometeu certos atos ofensivos à pessoa ou ao interesse do hereditando”204, ou seja, trata-se de 

uma sanção civil que provoca a perda do direito sucessório. 

 Seu fundamento consiste, entre outras razões, na observância a moral, aos bons 

costumes e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da justiça já que a sucessão, ou 

melhor, o ato de suceder, em si, é caracterizado pelo afeto e pelo princípio da solidariedade 

entre o sucessor e o sucedido. Afinal, se o sucedido adota uma conduta incompatível com os 

preceitos que ora se esperam dele, não deve este fazer jus a legitimidade de suceder205. 

 A exclusão do herdeiro por indignidade é uma medida gravíssima que só pode ser 

concretizada após sentença judicial transitado em julgado, via ação declaratória de indignidade, 

sob o rito ordinário, segundo o art. 1.815 do novel civil. Esta ação, de acordo com Caio Mário, 

só pode ser proposta após a abertura da sucessão, pois não tem cabimento sua propositura em 

vida do hereditando, ante ausência de sucessão: não há herança de pessoa viva (hereditas 

viventis non datur)206. 

 

                                                 
202 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 46-47. 
203 GONÇALVES, Carlos Roberto. op. cit. pg. 86. 
204 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, v. 6. Editora Paulo de Azevedo, 

10ª ed., 1958, pg. 35.  
205 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, v.7 - Direito das Sucessões. Editora Saraiva, 26ªed., 2003, pg. 46. 
206 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 56. 
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4.2. Prole eventual 

 

 A prole eventual é aquela, prevista no art. 1.799, I207 do CC/02, que prevê a possibilidade 

de filhos ainda não concebidos, filhos que alguém ainda vai ter, serem chamados para suceder. 

Cristiano Chaves de Farias destaca que “a prole eventual é o filho que uma pessoa (que tem de 

estar viva no momento da abertura da sucessão do testador) terá, no futuro. Não se trata de um 

nascituro (conceptus). É o filho ainda não concebido (concepturo ou nodum concepti)”208. 

 Caio Mário aponta que é válida a disposição testamentária contemplando a prole 

eventual, salientando que neste caso a transmissão hereditária é condicional, ou seja, a aquisição 

da herança se subordina a um evento futuro e incerto. Assim, se o herdeiro nascer com vida, 

ser-lhe-á concedido a sucessão, com efeitos retroativos a data de abertura da sucessão, tudo ser-

lhe-á passado como se já fosse vivo no tempo da morte do autor da herança (art. 1.800, §3º). 

Complementa, ainda, que o respectivo instituto deve ser analisando concomitantemente com o 

§4º do art. 1.800 do CC/02 que instituiu um prazo de até dois anos para que ocorra a concepção, 

salvo se o testador dispor em contrário. E, caso não satisfeita a condição esperada, a disposição 

testamentária caducará e os bens reservados serão transmitidos aos herdeiros legítimos, salvo 

ordenação distinta209. 

 José Luiz Gavião de Almeida, citado por Álvaro Villaça, acredita que seria melhor o 

Códex ter estabelecido o prazo de nascimento e não de concepção porque esta nem sempre é 

sabido com precisão210.  

 Por fim, Rômulo Buckentin expõe que o legislador entendeu que o prazo estabelecido, 

de no máximo 2 anos, seriam suficientes para que fosse realizado os procedimentos de 

inseminação artificial póstuma e um período maior do que esse provocaria insegurança jurídica 

para aqueles que possuem interesse no espólio deixado211. 

  

                                                 
207 Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 
208 FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; DIAS, Wagner 

Inácio. Código Civil para concursos/ coordenador Ricardo Didier – 5ªed. ver. ampl. e atual. Editora Juspodivm, 

2017, pg. 1.602. 
209 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 48. 
210 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito das sucessões, sucessão em geral, sucessão legítima: arts. 1.784 a 

1.856. apud AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código civil comentado. São Paulo: Atlas, 2003. v. 18. p. 11. 
211 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. Op. cit. pg. 35. 
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4.3. Direito à herança do concebido por meio da reprodução assistida Post Mortem 

 

 Para uma análise criteriosa dos conflitos jurídicos que advêm das técnicas de reprodução 

assistida post mortem é importante reforçar que o principal motivo se dá por ausência normativa 

regulando a matéria.  

Maria Helena Diniz destaca que 

 

enquanto não advier a legislação regulamentadora da reprodução assistida, 

prevaleceria, segundo alguns autores, o princípio de que tudo aquilo que não está 

proibido está permitido, deixando os cientistas da área biomédica com grandes 

possibilidades de ação na área da embriologia e da engenharia genética. Por isso, urge 

regulamentar a fecundação humana assistida, minuciosamente, restringindo-a na 

medida do possível212. 

 

Caterina Medeiros de Luca informa que há muitas discussões doutrinárias sobre os 

direitos sucessórios dos filhos concebidos através de inseminação artificial homóloga após a 

morte do pai, tendo em vista a não regulamentação no atual Código Civil. Acresce, ainda, que 

ao tratar sobre a sucessão, o Código Civil, em seu art. 1.798, legitima a suceder aqueles já 

nascidos ou já concebidos no momento da morte., ou seja, “nos casos de reprodução assistida 

post mortem, não estaria o herdeiro vivo, nem concebido, no momento da abertura da sucessão, 

para que pudesse ser incluído na vocação hereditária” 213. 

De forma especial admite-se que o concepturo possa vir a ser herdeiro, desde que seja a 

título de sucessão testamentária, observando o disposto sobre a prole eventual previsto no art. 

1.799, I, do estatuto civilista, sendo necessária autorização expressa nesse sentido. Não há 

dúvidas quanto à sucessão do concepturo se este for incluído em testamento de seu pai214. 

O Códex Civilista, não trouxe no rol dos herdeiros legítimos, para fins da sucessão legal, 

os concebidos postumamente, apesar de reconhecer sua presunção de paternidade, conforme o 

art. 1.597, III215, e a possibilidade de ser herdeiro via cláusula testamentária, consoante o art. 

                                                 
212DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 577-578. 
213 LUCA, Caterina Medeiros de. op. cit. pg. 19-20.  
214 LUCA, Caterina Medeiros de. op. cit. pg. 20-21. 
215 Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III - havidos por fecundação 

artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. 
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1.799, I. Mostrando claramente que a hipótese prevista no art. 1.597, III, não está incluída nos 

arts. 1.798 e 1.800216217. 

A doutrina brasileira se tenciona para a existência de três correntes distintas que 

fundamentam o assunto218. 

Rômulo Buckentin discorre que a primeira, conhecida como exclusiva, defendida, por 

exemplo, por Maria Helena Diniz, José de Oliveira Ascensão, Sílvio Venosa e Eduardo de 

Oliveira Leite, adota a impossibilidade sucessória, com base nos arts. 1.798 e 1.784219 do 

CC/02. Esses autores baseiam-se na interpretação literal dos artigos retromecionados. Cingem-

se no fiel cumprimento do instituto da saisine e no princípio da segurança jurídica dos herdeiros 

preexistente, uma vez que sobrevindo um novo herdeiro, este poderia comprometer o quinhão 

hereditário, tornando a partilha de cunho definitivo, em algo provisório. Essa justificativa, 

inclusive, se sobreporia ao princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre os 

filhos, previstos constitucionalmente220.  

Nesse sentido, Maria Helena Diniz: 

 

a capacidade para adquirir herança, inclusive por via testamentária, pressupõe 

existência de herdeiro, ou legatário, à época da morte do testador. [...] ao tempo do 

falecimento do autor da herança o herdeiro deve estar vivo, ou pelo menos concebido, 

para ocupar o lugar que lhe compete. Pessoa ainda não concebida (nondum conceptus) 

ao tempo da abertura da sucessão não pode herdar, salvo a hipótese do artigo 1.799, 

I, do Código Civil221. 

 

 No mesmo sentido, José de Oliveira Ascensão, citado por Maria Helena Machado, 

salienta que o processo de inventário deve ser rápido para que a partilha dos bens fosse logo 

resolvida, transferindo a propriedade a curto prazo. Se fosse admitida a existência de situações 

sucessórias distintas das previstas no art. 1.798 e 1.799, I do CC/02, não seria possível conferir 

brevidade a lide, ante grande impossibilidade de fixação dos herdeiros e o esclarecimento das 

situações sucessórias. A partilha estaria indeterminadamente sujeita a ser modificada222. 

                                                 
216 Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou 

partilha, a curador nomeado pelo juiz. 
217 LUCA, Caterina Medeiros de. op. cit. pg. 21. 
218 LUCA, Caterina Medeiros de. op. cit. pg. 21. 
219 Art. 1.784: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. 
220 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. op. cit. pg. 38. 
221 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 17. ed. rev. e atual. de acordo 

com o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002). São Paulo: Saraiva, 2003. v. 6, pg. 44. 
222 MACHADO, Maria Helena. Reprodução Humana Assistida: Aspectos Éticos e Jurídicos. Curitiba: Juruá, 2008, 

pg. 107. 
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 Sílvio Venosa destaca que no campo sucessório somente estariam aptos à herdar aqueles 

já nascidos ou concebidos quando da morte do de cujus e, excepcionalmente, por via 

testamentária, possam ser chamados a suceder os filhos esperados pelo autor da herança, mas 

não concebido, devendo ser respeitado o prazo máximo de dois anos para a sua concepção e 

nascimento, após a abertura da sucessão, com reserva de bens223. 

 Eduardo de Oliveira Leite entende que a situação da criança concebida pelo método de 

reprodução assistida post mortem é anômala, quer para o direito de família, quer no direito 

sucessório. E complementa que o bebê não herdará do pai porque não estaria viva ou concebida 

no momento de abertura da sucessão. Só haveria possibilidade de herdar, se houvesse previsão 

na legislação; como o legislador fez quanto à filiação224. 

 Percebe-se que, para os autores supramencionados, por não existir legislação específica 

pátria sobre a possibilidade de sucessão do concebido post mortem do genitor (autor da 

herança), a herança neste caso só poderia ser possível se houvesse disposição testamentária a 

seu favor, enquadrando-se, portanto, no caso da prole eventual. Devendo, nesse diapasão, 

considerar o prazo limite de dois anos após a abertura da sucessão para que seja o filho 

concebido, fixado  no art. 1.800, §4º do Código Civil. 

 Na mesma linha da corrente exclusiva, existe um subgrupo radical – segunda corrente – 

que não admite em hipótese alguma a sucessão do filho concebido post mortem do pai. Merece 

citação pois doutrinadores renomados a adotam, como: Caio Mário da Silva Pereira, Mônica 

Aguiar e Guilherme Calmon.  

 Monica Aguiar é contra os direitos sucessórios do concebido postumamente justificando 

sua opinião com a literalidade disposta no art. 1.798 do CC/02. Inclusive esta autora não admite 

o uso das técnicas de reprodução assistida póstuma já que a morte seria revogadora da 

permissão dada em vida pelo falecido. Se por ventura a criança vier a nascer, em decorrência 

da utilização dos procedimentos de RHA post mortem, na certidão de nascimento só deveria 

constar o nome da mãe, a cônjuge sobrevivente. O projeto parental só se caracteriza pela 

vontade das duas partes, não podendo a mulher dar continuidade unilateralmente a este, após a 

morte de seu marido225. 

 Na mesma linha, Caio Mário afirma que  

                                                 
223 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, pg. 92. 
224 LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil, v. XXI: do direito das sucessões. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. p.110. 
225 AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pg. 119. 
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não se pode falar em direitos sucessórios daquele que foi concebido por inseminação 

artificial post mortem, uma vez que a transmissão da herança se dá em consequência 

da morte e dela participam as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 

abertura da sucessão226. 

 

   Esta também é a posição defendida por Guilherme Calmon a qual não reconhece o 

direito sucessório do filho concebido após a morte do pai e, ainda, não admite a utilização do 

material genético criopreservado, mesmo com autorização expressa.  

 

No estágio atual da matéria no direito brasileiro, não há como se admitir, mesmo com 

vontade expressa deixada em vida pelo falecido, o acesso da ex-esposa ou ex-

companheira às técnicas de reprodução assistida homóloga, diante do princípio da 

igualdade em direitos entre os filhos. A despeito da proibição no direito brasileiro, se 

eventualmente tal técnica for empregada, a paternidade poderá ser estabelecida com 

base no fundamento biológico e o pressuposto do risco, mas não para fins de direitos 

sucessórios227. 

 

 Explicita Rômulo Buckentin que a terceira corrente, diametralmente contrária aos 

doutrinadores supracitados, denominada de inclusiva, reconhece amplos direitos sucessórios ao 

filho concebido pelo método de inseminação artificial pós-morte do pai. Defendem o emprego 

dos princípios constitucionais, previsto no art. 227, §6º, da CF/88, que proibi o tratamento 

discriminatório em relação aos filhos e, o art. 1.597, III do CC/02, cujo teor assegura a 

presunção da concepção na constância do casamento. Garantindo, consequentemente, os 

direitos sucessórios como se herdeiro legítimo do pai falecido fosse228. 

 Segundo Silmara Chinelato, citado por Daniel Veríssimo, negar a capacidade sucessória 

a prole nascida por inseminação artificial post mortem seria um retrocesso ao sistema jurídico 

civil anterior, onde imperava a discriminação entre os filhos quanto à sua origem. Entretanto, o 

sistema atual reconhece, em sede constitucional, a igualdade entre os filhos e a presunção de 

filiação nestes casos, por força do art. 1.597, III do CC/02 e, por reconhecer a filiação, deverá 

ser atribuído os direitos sucessórios ao filho concebido postumamente229.  

                                                 
226 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. V. Editora Forense, 2017, pg. 382. 
227 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o Biodireito e as relações parentais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 733. 
228 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. op. cit. pg. 41. 
229 CHINELATO, Silmara Juny. Estatuto jurídico do nascituro: o direito brasileiro. apud LIMA JÚNIOR, Daniel 

Veríssimo de. Reflexos da Inseminação Artificial Homóloga post mortem no âmbito do Direito Sucessório. 

Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 01 fev. 2013, pg. 34. Disponível em: 

http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=1055.41943&seo=1. Acesso em: 31 de maio 2018. 

http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=1055.41943&seo=1
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 Carlos Roberto Gonçalves habilidosamente defende que  

 

são iguais os direitos sucessórios dos filhos, e se o Código Civil de 2002 trata os filhos 

resultantes de fecundação artificial homóloga, posterior ao falecimento do pai, como 

tendo sido “concebido na constância do casamento”, não se justifica a exclusão de 

seus direitos sucessórios. Entendimento contrário conduziria à aceitação da existência, 

em nosso direito, de filho que não tem direitos sucessórios, em situação incompatível 

com o proclamado no art. 227, § 6º, da Constituição230. 

  

No pensamento de Carlos Cavalcanti Albuquerque Filho, impedir o reconhecimento do 

direito sucessório do filho concebido por meio da inseminação artificial póstuma puniria o 

afeto, punir-se-ia o desejo de realizar um sonho de ser ter um filho com a pessoa amada231. 

Nesse diapasão, segue Maria Berenice Dias ao dizer: 

 

O uso das técnicas de reprodução assistida é um direito fundamental, consequência 

do direito ao planejamento familiar que decorre do princípio da liberdade. Impensável 

cercear este direito pelo advento da morte de quem manifestou a vontade de ter filhos 

ao se submeter às técnicas de reprodução assistida. A norma constitucional que 

consagra a igualdade da filiação não traz qualquer exceção. Assim, presume-se a 

paternidade do filho biológico concebido depois do falecimento de um dos genitores. 

Ao nascer, ocupa a primeira classe dos herdeiros necessários232.  

 

Nessa seara, exprime Rômulo Buckentin que o direito ao livre planejamento familiar e 

a igualdade entre os filhos, arts. 226 e 227, §6º da CF/88, são considerados como direito 

fundamental e a supressão ou até mesmo limitações a esses direitos configuraria a violação de 

um outro princípio constitucional – vedação ao retrocesso – ou seja, o Estado após implementar 

um novo ou ampliar determinado direito fundamental, não poderia restringi-lo, suprimi-lo sem 

justa causa e sem medidas compensatórias. Até porque os direitos fundamentais devem 

unicamente avançar sempre na proteção da dignidade da pessoa humana233. 

De acordo com J. J. Gomes Canotilho, autor português que dedicou ao estudo sobre o 

tema, ensina que essa tutela estabeleceu uma eficiente limitação jurídica da liberdade de 

conformação do legislador e, concomitantemente, um encargo de realização de uma política 

                                                 
230 GONÇALVES, Carlos Roberto. op. cit. pg. 55. 
231 ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti. Fecundação artificial post mortem e o direito sucessório. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família e 

dignidade humana. São Paulo: IOB/Thomson, 2006, pg. 100. 
232 DIAS, Maria Berenice Dias. Manual das sucessões. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. pg. 30. 
233 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. op. cit. pg. 42.  
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compatível com os direitos de bem-estar social, asseverando que o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais 

 

deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais 

quaisquer medidas que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, ‘revogação’ ou 

‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do 

legislador é inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já 

realizado [...] quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos 

trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 

determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 

institucional e um direito subjectivo. A “proibição de retrocesso social” nada pode 

fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fática), mas o princípio 

em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, 

subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do princípio da 

protecção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e 

cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 

dignidade da pessoa humana.234 

 

Ademais, o direito a saúde, sob o viés de um direito social, não seria suscetível a 

regressão, nem sob compensação porque, para Geraldo Magela Melo, é dotado de 

progressividade. 

 

Calha acrescentar que os direitos sociais possuem a característica da progressividade, 

isto é, a sua alteração deve ocorrer para amoldar a sociedade às mutações na vida 

cotidiana, mas dita alteração apenas pode vir a acontecer desde que implique 

acréscimo á carga de fruição, de efetividade na realidade prática ou, no máximo, 

modificação, sem perda da concretude para o cidadão235. 

 

Dentre alguns autores que reconhecem o direito sucessório do filho concebido post 

mortem do pai, existe uma predisposição a limitar a concepção em até dois anos após a abertura 

da sucessão, fazendo analogia ao previsto sobre a prole eventual, art. 1.800, §4º do CC/02. 

Porém, atentando-se sobre isso, Maria Berenice Dias pronuncia que 

 

a tentativa de emprestar segurança aos demais sucessores não deve prevalecer sobre 

o direito hereditário do filho que veio a nascer, ainda que depois de alguns anos. Basta 

lembrar que não há limite para o reconhecimento da filiação por meio de investigação 

                                                 
234 CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ªed. Coimbra: Almedina, 2002, 

pg. 336-340. 
235 MELO, Geraldo Magela. A vedação ao retrocesso e o direito do trabalho. Disponível em: 

http://coad.com.br/app/webroot/files/trab/html/doutrina/em743.htm. Acessado em 31 de maio de 2018. 

http://coad.com.br/app/webroot/files/trab/html/doutrina/em743.htm
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de paternidade, e somente o direito de pleitear a herança prescreve no prazo de 10 

anos236. 

 

Elucida Rômulo Buckentin sobre a segurança jurídica dos herdeiros e/ou concebidos à 

época da morte, que é o argumento utilizado pela corrente exclusiva para não reconhecer o 

direito sucessório do filho concebido postumamente, não merece prosperar já que a segurança, 

por se tratar de um princípio, pode ser relativizada e, inclusive, na seara sucessória é. O Código 

Civil de 2002, assegurou ao herdeiro não contemplado em partilha pleitear, via petição de 

herança, o quinhão que lhe é cabível, conforme previsto nos art. 1.824 a 1.828237, ou seja, apesar 

de já ter havido a partilha, o herdeiro que se sentiu prejudicado poderá, por petição de herança 

em face dos herdeiros que estão na posse da herança, requerer a redistribuição dos quinhões 

hereditários. Sendo-lhe deferido o pedido, haverá a redistribuição e a restituição de todos os 

frutos e rendimentos desde a abertura da sucessão. Logo, refuta-se a plenitude do princípio da 

segurança jurídica no direito sucessório, haja vista que a partilha pode ser alterada observando 

o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/02, de 10 anos238.  

De acordo com Caio Mario, a “petição de herança é uma ação real universal, quer o 

promovente postule a totalidade da herança, se for o único da sua classe, quer uma parte dela, 

se a sua pretensão é restrita a ser incluído como sucessor, entre os demais herdeiros”239. 

Nesse diapasão, Douglas Phillips Freitas ensina: 

 

independentemente de ter havido ou não testamento, sendo detectada no inventário a 

possibilidade de ser utilizado material genético do autor da herança (já que sua 

vontade ficara registrada no banco de sêmen), no intuito de evitar futuro litígio ou 

prejuízo ao direito constitucional de herança, há de ser reservados os bens desta prole 

eventual sob pena de ao ser realizado o procedimento, vier o herdeiro nascido depois, 

                                                 
236 DIAS, Maria Berenice. op. cit. pg. 100. 
237 Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito 

sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo 

sem título, a possua. 

Art. 1.825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos 

os bens hereditários. 

Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a 

responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos arts. 1.214 a 1.222. 

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à 

posse de má-fé e à mora. 

Art. 1.827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da 

responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. 

Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. 

Art. 1.828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente 

ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. 
238 LIMA, Rômulo Buckentin de Almeida. op. cit. pg. 43. 
239 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. pg. 78. 
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pleitear, por petição de herança, seu quinhão hereditário, como se fosse um filho 

reconhecido por posterior ação de investigação de paternidade.240 

 

Diante do exposto, parece que a corrente inclusiva, a qual é a mais acolhida no meio 

jurídico, coaduna-se com os princípios constitucionais e civis ora instituídos acerca da proteção 

e continuidade familiar, em oposto a corrente exclusiva que prega uma interpretação literal dos 

arts. 1.798 e 1.800, I do CC/02 para que não seja possível ao concebido post mortem do pai ser 

considerado um herdeiro legítimo. Resultando, por conseguinte, em afronta direta aos direitos 

fundamentais ora mencionados, gerando um retrocesso, que deve ser coibido, conforme 

depreende-se da melhor interpretação do Texto Maior. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho analisou os efeitos jurídicos à luz do direito constitucional, civil e 

das diretrizes do Conselho Federal de Medicina quanto à possibilidade de se realizar as técnicas 

de reprodução assistida post mortem, seus efeitos no direito de família e de sucessões.  

Viu-se que, no Brasil, os procedimentos de reprodução assistida, assim como as suas 

consequências, não possuem regulamentação jurídica própria, apesar da existência de diversos 

projetos de lei que visam sanar essa pendência. Há, no tocante aos procedimentos, diretrizes 

impostas pelo Conselho Federal de Medicina concernente a obrigatoriedade de manifestação 

expressa do falecido para que seja realizada a inseminação artificial póstuma e disposições 

sobre a criopreservação dos gametas.  

Tal matéria é de tamanha importância que circulam no Congresso Nacional diversos 

projetos de lei visando regulamentar o tema, como:  os PLs 4.892/12 e 115/15 (Estatuto da 

Reprodução Assistida) e o PL 7.591/17 (cuja pretensão é acrescentar um parágrafo único no 

art. 1.798 do CC/02, conferindo capacidade sucessória para os concebidos, por reprodução 

assistida, após a abertura da sucessão).  

Verificou-se, nos capítulos I e II, que a reprodução assistida póstuma, apesar de não ser 

regulamentada, é possível de ser realizada, desde que se observe os princípios bioéticos, civis 

e constitucionais.  

Sob o âmbito do direito de família, apurou-se que não há discordâncias referente ao 

reconhecimento da paternidade do filho concebido por inseminação artificial póstuma, com 

fulcro no art. 1.597, III do Código Civil, que manifestadamente presume a paternidade do filho 

concebido por inseminação homóloga mesmo com a morte do genitor.  

Em relação aos direitos sucessórios, observou-se não existir legislação 

infraconstitucional sobre o tema, provocando profundas divergências doutrinárias. 

Conforme se viu, a primeira corrente, chamada de exclusiva, defendida por Maria 

Helena Diniz, José de Oliveira Ascensão, Sílvio Venosa e Eduardo de Oliveira Leite, não 

admite a capacidade sucessória do concebido post mortem do genitor por adotarem um critério 

de análise legalista do Código Civil, onde só estão aptos a herdar aqueles nascidos ou 

concebidos no momento da abertura da sucessão (art. 1.798) ou por disposição testamentária 

(art. 1.799, I). Ademais, sobrepõem o princípio infraconstitucional da saisine, em detrimento 
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dos princípios constitucionais da igualdade entre os filhos e do livre planejamento familiar para 

validar a necessidade do cumprimento do princípio da segurança jurídica, evitando, assim, 

tornar a partilha algo provisório com a possibilidade de prejudicar as relações jurídicas 

existentes. 

Constatou-se, ainda, a outra corrente, chamada de inclusiva, defendida por Maria 

Berenice Dias, Carlos Roberto Gonçalves, Silmara Chinelato e Carlos Cavalcanti Albuquerque 

Filho, que prega os direitos sucessórios do filho concebido postumamente, como herdeiro 

legítimo, sob argumentação dos princípios constitucionais do livre planejamento familiar, da 

proteção integral do melhor interesse da criança, da igualdade entre os filhos e da dignidade da 

pessoa humana.  

De acordo com o exposto, aqui perfilha-se a corrente inclusiva, uma vez que se encontra 

de acordo com os princípios constitucionais modernos, que confere mais direitos ao concebido. 

Assim como, não parece aceitável a limitação de herdar em contraponto ao princípio da 

segurança jurídica já que esta, no direito sucessório, é mitigada com eventual interposição de 

uma petição de herança, capaz de redistribuir os quinhões hereditários ora distribuídos (art. 

1.824).  

Verificou-se que o problema exposto não encontra solução pacífica na doutrina, 

necessitando de urgente regulamentação para evitar decisões judiciais distintas em semelhantes 

casos e até que venha legislação específica, o juiz deve interceder observando os princípios 

constitucionais e os direitos fundamentais instituídos. Ademais, nos casos de omissão 

normativa, o intérprete deve se utilizar da analogia, os costumes e os princípios gerais do direito 

para resolucionar a demanda, considerando a finalidade social a que ela se dirige e às exigências 

do bem comum, consoante os arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

Ainda se observou que, por ora, não houve nenhuma judicialização sobre os direitos 

sucessórios de um filho concebido pós morte do pai, mas futuramente há de ocorrer já que a 

diretriz do Conselho Federal de Medicina autorizando os procedimentos e o Poder Judiciário já 

se manifestou também favorável a realização da inseminação artificial póstuma, mesmo sem 

prévia autorização do falecido, conforme exposto no item 2.2.3. 

Notou-se ser imprescindível que o ordenamento jurídico pátrio se adapte às novas 

realidades e desenvolvimentos tecnológicos referente às consequências no direito sucessório 

dos filhos concebidos pós morte do genitor para que não se tenha, em um futuro próximo, 

conflitos judiciais sem nenhum embasamento legal, sob pena de afrontar os princípios 
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constitucionais e de instalar a insegurança jurídica, ante decisões distintas em casos 

semelhantes. 

Entende-se que a resolução da problemática não se daria apenas com a negação dos 

direitos sucessórios, em face de ausência normativa e enquanto não advir lei disciplinante, as 

técnicas de reprodução assistida póstuma e os direitos sucessórios dos concebidos devem ser 

respaldados à luz da Lex Mater, que consagrou, há 20 anos, os princípios da dignidade da pessoa 

humana, igualdade entre os filhos e o livre planejamento familiar como norteadores no âmbito 

do direito familiar e sucessório. 
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