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RESUMO 

 

Com a célere evolução da sociedade e das tecnologias, atualmente é possível de se 
encontrar diversas situações das quais o ordenamento jurídico brasileiro deixou de 
acompanhar e, assim, legislar de forma justa e adequada. A filiação e os direitos 
sucessórios da prole havida por meio de inseminação artificial homóloga post 
mortem não se afastam deste contexto. Desta forma, devido ao fato de a legislação 
nada ter especificamente explanado acerca do pesquisado, é que se torna 
necessário e útil o desenvolvimento do presente artigo, o qual buscou investigar se o 
filho concebido após o falecimento de seu genitor, por meio da inseminação artificial 
homóloga, teria direito a filiação, bem como, quanto à herança, se este filho teria a 
garantia de recebê-la. Ainda, procurou-se analisar e compreender a hipótese da 
filiação e da sucessão dos filhos concebidos por meio da inseminação artificial 
homóloga, após a morte de seu genitor a partir de análise doutrinária, 
jurisprudencial, e de dispositivos e princípios constitucionais. Ademais, verificou-se a 
viabilidade e a regulamentação jurídica do método de reprodução assistida utilizado 
nesta pesquisa, qual seja, a inseminação artificial, bem como descrever e analisar a 
possibilidade de reconhecimento do filho concebido por meio da inseminação 
artificial homóloga “post mortem”, acerca do artigo 1.597, incisos III e IV do Código 
Civil e explorar a possibilidade da existência de capacidade sucessória da prole 
concebida por meio da inseminação artificial homóloga póstuma, respeitando o 
princípio constitucional da não discriminação entre os filhos. O presente projeto de 
pesquisa tem como encaminhamento metodológico o desenvolvimento de pesquisa 
bibliográfica e documental para a produção do Artigo Científico sobre a Inseminação 
Artificial Homóloga Post Mortem e Seus Reflexos no Direito Sucessório e de Família. 
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INTRODUÇÃO 

No presente artigo, iremos tratar dos aspectos sucessórios e familiares dos 

filhos concebidos por meio da inseminação artificial homóloga post mortem, através 

de buscas bibliográficas e jurisprudenciais conseguimos encontrar algumas 

respostas acerca daquilo que a legislação brasileira por hora, não se manifestou. 

Apresenta-se, portanto, o seguinte problema: filho concebido após o 

falecimento de seu genitor, por meio da inseminação artificial homóloga, terá direito 

a filiação? E quanto à herança, este filho terá a garantia de recebê-lo? 

A sociedade e suas tecnologias evoluíram rapidamente, tanto que o 

ordenamento jurídico brasileiro não consegue acompanha-las para que se 

mantenham a par de todas as mudanças advindas desta evolução. A filiação e os 

direitos sucessórios da prole havida por meio de inseminação artificial homóloga 

post mortem não se afastam deste contexto, tornando necessário e útil o estudo 

desenvolvido neste artigo. 

Analisamos e compreendemos as hipóteses destacadas a partir do 

entendimento de doutrinadores como Carlos Roberto Gonçalves (2014), Maria 

Berenice Dias (2013), Paulo Luiz Netto Lôbo (2014), dentre outros. Ainda, por meio 

de um estudo jurisprudencial, encontramos o posicionamento inicial dos Tribunais 

acerca do tema tratado. 

Por fim, iremos verificar a viabilidade e a regulamentação jurídica do método 

de reprodução assistida utilizado nesta pesquisa, qual seja, a inseminação artificial, 

descrevendo e analisando a possibilidade de reconhecimento do filho concebido por 

meio da inseminação artificial homóloga “post mortem”, acerca do artigo 1.597, 

incisos III e IV do Código Civil e a possibilidade da existência de capacidade 

sucessória da prole concebida por meio da inseminação artificial homóloga póstuma, 

respeitando o princípio constitucional da não discriminação entre os filhos. 
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1.  A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HOMÓLOGA POST MORTEM 

A inseminação artificial decorre de uma técnica de reprodução assistida, na 

qual o sêmen do marido (ou convivente), coletado por meio de masturbação ou 

massagens vesículas seminais, passará por vários processos de seleção dos 

espermatozoides, para então serem implantados no corpo da esposa (convivente) 

através da simples colocação no fundo do canal vaginal. (OMMATI, 1998) 

Pelo termo homólogo, entende-se que o material genético utilizado neste 

procedimento, será fornecido pelo próprio casal que se submete à reprodução 

assistida e que ficará com a criança, havendo assim, a conciliação entre a filiação 

biológica e a afetiva. (ALDROVANDI e FRANÇA, 2002) 

Segundo Calmon N. da Gama (2003) citado por Pisetta (2014, p. 29), o 

momento “post mortem”, com base em avanços científicos, é possível devido ao fato 

de que hoje, tanto o embrião, quanto o óvulo, podem ser criopreservados, ou seja, 

armazenados por meio de técnicas próprias de resfriamento e congelamento, o que 

possibilita a utilização mesmo após a morte de quem o forneceu. 

 

1.1. A filiação por inseminação artificial homóloga post mortem 

Segundo Gonçalves (2014, p. 302), entende-se por filiação, a relação de 

parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta que uma pessoa tem 

com àquelas que as geraram, ou seja, liga o filho a seus pais.  

Nesta senda, cumpre ressaltar que não há problemas em determinar a 

filiação decorrente da inseminação artificial homóloga, pois como já citado, ocorrerá 

mediante a utilização de células germinativas do homem e da mulher que exercerão 

a paternidade da criança gerada.  

No entanto, o mesmo não se pode asseverar quando a inseminação artificial 

homóloga se verificar em momento póstumo, ou seja, após o óbito do pai, uma vez 

que alguns aspectos não encontram resolução em lei. 

Cumpre destacar o que dispõe o artigo 1.597, inciso III do Código Civil, no 

qual “Art. 1.597: Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

(...) III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”. 

Aqui, mister se faz ressaltar que, para o reconhecimento da paternidade, o de cujus 
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deverá ter consentido prévia e expressamente quando teve recolhido o material 

genético que gerou aquele filho, de acordo com o exposto no Enunciado 106 da I 

Jornada de Direito Civil.  

Ademais, conforme nos ensina Paulo Luiz Netto Lôbo (2014, p. 203), por 

meio do princípio da autonomia dos sujeitos, o material genético do de cujus 

somente poderá ser utilizado para esse fim, se expresso estiver. Desta forma, por 

não ser objeto de herança, não poderá a viúva exigir que a clínica de reprodução 

assistida lhe entregue o sêmen para que nela seja inseminado. A utilização não 

consentida do sêmen deve ser equiparada à do doador anônimo, o que não implica 

atribuição de paternidade. 

Nesse sentido foi o julgamento de Apelação no Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal: 

 

“AÇÃO DE CONHECIMENTO - UTILIZAÇÃO DE MATERIAL 
GENÉTICO CRIOPRESERVADO POST MORTEM SEM 
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DOADOR – AGRAVO 
RETIDO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADA - MÉRITO - 
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE A 
MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O 
CONSENTIMENTO DO DE CUJUS PARA A UTILIZAÇÃO DA 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HOMÓLOGA POST MORTEM. 1. 
Não se conhece do agravo retido diante da ausência do 
cumprimento do disposto no art. 523, §1º, do CPC. 2. Afasta-se 
a preliminar de litisconsórcio necessário entre a companheira e 
os demais herdeiros do de cujus em ação de inseminação post 
mortem, porquanto ausente reserva a direito sucessório, 
vencido o Desembargador Revisor. 3. Diante da falta de 
disposição legal expressa sobre a utilização de material 
genético criopreservado post mortem, não se pode presumir o 
consentimento do de cujus para a inseminação artificial 
homóloga post mortem, já que o princípio da autonomia da 
vontade condiciona a utilização do sêmen criopreservado à 
manifestação expressa de vontade a esse fim. 4. Recurso 
conhecido e provido”. 
 

O inciso IV do artigo 1.597 se refere à presunção dos filhos concebidos a 

qualquer tempo no que tange aos embriões excedentários, desde que decorram da 

concepção artificial homóloga. Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 

“Apenas é admitida a concepção de embriões excedentários se 
estes derivarem de fecundação homóloga, ou seja, de gametas 
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da mãe e do pai, sejam casados ou companheiros de união 
estável. Por consequência, está proibida a utilização de 
embrião excedentário por homem e mulher que não sejam os 
pais genéticos. (LÔBO, 2014, p. 204-205)” 

 

Diante disto, resume-se que com a inseminação post mortem, devidamente 

autorizada, tem-se a incidência da presunção de paternidade, assim como se 

comprova a paternidade pelo critério biológico. 

Qualquer solução restritiva de direitos que leve em consideração a 

qualificação ou a origem - por exemplo, fecundação artificial post mortem - 

certamente causará discriminação em relação aos demais filhos e, por 

consequência, violação à dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, dado o panorama normativo mencionado, a possibilidade 

técnica, o princípio constitucional da igualdade entre os filhos e a função social do 

direito sucessório de prover a sobrevivência dos descendentes, Fernanda Frizzo 

Bragato (2012, p. 221) dispõe que será possível e legítimo reconhecer os vínculos 

familiares, suportando todas as consequências que porventura vierem a decorrer, no 

que concerne à fecundação artificial post mortem. 

 

1.2. Os efeitos sucessórios dos filhos concebidos por meio da inseminação 

artificial homóloga post mortem 

A questão do direito sucessório dos filhos havidos por meio da inseminação 

artificial homóloga post mortem, sem sombra de dúvidas, é o que mais causa 

desordem nesta situação fática, uma vez que os problemas acerca do tema já se 

iniciam na própria determinação de filiação. 

De acordo com o artigo 1.798 do Código Civil, somente quem tem 

capacidade para suceder são as pessoas nascidas ou já concebidas quando do 

falecimento do genitor. Dúvidas incisivas se albergam no significado da palavra 

“concebido”. Abrange a concepção laboratorial ou somente a concepção no útero 

feminino?  

Caio Mário da Silva Pereira (2012, p. 326) aduz que: 
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[...] Questão controversa há de ser solucionada pela doutrina e 
jurisprudência no que concerne aos direitos sucessórios dos 
filhos oriundos de reprodução assistida e nascidos após a 
morte do marido. [...] Não se pode falar em direitos sucessórios 
daquele que foi concebido por inseminação artificial post 
mortem; reforma legislativa deverá prever tal hipótese, até 
mesmo para atender o princípio constitucional da não 
discriminação de filhos. 

 

Gonçalves (2014, p. 70) entende que não se pode falar em direitos 

sucessórios daquele que foi concebido por inseminação artificial post mortem, 

considerando o que dispõe o artigo 1.784 do Código Civil Brasileiro, o qual prevê 

que a transmissão da herança se dá em consequência da morte e dela participarão 

os filhos nascidos ou já concebidos no momento da abertura da sucessão. 

A doutrina brasileira versa acerca da negativa da sucessão aos filhos 

havidos por métodos de reprodução assistida, “quer na hipótese de a morte do 

ascendente preceder à concepção, quer na de implantação de embriões depois de 

aberta a sucessão” (GONÇALVES, 2014, p. 70). 

No entanto, certo é que o artigo 1.597 do Código Civil afirma que se 

presumem “concebidos” na constância do casamento “os filhos havidos por 

fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido” e que o artigo 227, 

parágrafo 6º da Constituição Federal, consagra a absoluta igualdade de direitos 

entre os filhos, proibindo qualquer distinção ou discriminação. 

Desta forma, se na sucessão legítima são iguais os direitos sucessórios dos 

filhos, e se o Código Civil trata os filhos “concebidos na constância do casamento” 

resultantes de fecundação artificial homóloga após o falecimento do pai, não se 

justifica a exclusão de seus direitos sucessórios. Se o entendimento fosse o de que 

existe a possibilidade de um filho não possuir direitos sucessórios, estaríamos 

contrariando o proclamado no artigo 227, parágrafo 6º da Carta Magna. 

Para Lôbo (2012, p. 204-205), apenas é admitida a concepção de embriões 

excedentários se estes derivarem de fecundação homóloga, ou seja, de gametas da 

mãe e do pai, sejam casados ou companheiros de união estável. Por consequência, 

está proibida a utilização de embrião excedentário por homem e mulher que não 

sejam os pais genéticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É manifesto o fato de que a sociedade vem passando por profundas 

modificações sociais, científicas e tecnológicas ao longo dos tempos, por um lado 

encontramos mudanças que foram facilmente aceitas, de outro, verificamos algumas 

que ainda levarão um longo período para se integrarem aos costumes da 

comunidade. 

No presente artigo, salientamos um avanço alcançado pela biotecnologia, 

mais precisamente no que concerne a fecundação artificial, método de reprodução 

assistida que auxilia casais com dificuldades ou impossibilidade de procriação, mas 

que podem, contudo, ser contornadas. Com o advento dos bancos de 

criopreservação de gametas e embriões, a possibilidade da fecundação artificial post 

mortem mostrou-se facilmente viável. No entanto, os problemas surgem quando a 

legislação brasileira não acompanha essas evoluções consagradas pelo tempo.  

Quanto ao reconhecimento da filiação, entendemos que não há problemas, 

desde que manifestado expressamente a vontade do doador, vez que os gametas 

utilizados são o próprio casal que se submeteu a inseminação, assim, conforme 

explanado, o Código Civil, em seu artigo 1.597, presume-se concebido na 

constância do casamento, o filho havido mediante inseminação artificial homóloga, 

mesmo que após o falecimento do genitor. 

Já com relação aos direitos sucessórios, a divergência é grande. Não há 

ainda jurisprudência posicionada sobre o assunto, porém, a grande maioria da 

doutrina nega ao filho concebido post mortem, o direito de pleitear pela. 

Por hora, a legislação brasileira não traz uma solução adequada para tal 

situação, com isso, firmamos nosso entendimento de que o caminho para a 

resolução da problemática, seria a urgente regularização do regramento jurídico, 

acerca dos direitos sucessórios, devendo ser protegidos, impreterivelmente, os 

interessas das crianças, independentemente da forma como foram geradas, à luz da 

Constituição Federal. 
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