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RESUMO
A presente pesquisa desenvolvida por meio do método teórico, consistiu em uma análise dos efeitos jurídicos, no direito
das sucessões quando da realização da inseminação artificial post mortem, diante da omissão no Código Civil de 2002
que não abordou nada sobre o  tema.  A fecundação artificial  post  mortem,  trata-se de uma técnica de reprodução
humana assistida homóloga, ou seja, os gametas utilizados são do próprio casal que possui o projeto parental. O Código
Civil de 2002, no artigo 1.597 estabelece a presunção de paternidade e consideram como concebidos na constância do
casamento  os  filhos  oriundos  da  técnica.  O  maior  problema,  no  entanto,  reside  na  sucessão  do  filho  concebido
postumamente, pois por não haver nenhuma legislação regulamentando a matéria, abre-se espaço para uma discussão
na doutrina. Uns admitem amplos efeitos ao concebido post mortem, com relação à filiação e à sucessão legítima, com
fundamento no princípio constitucional da igualdade entre os filhos, enquanto outros apenas reconhecem a presunção de
paternidade e o direito sucessório, desde que haja o consentimento prévio do falecido, concordando com a concepção
do filho após a sua morte. Por sua vez, considerando que há muitas discussões em relação ao tema, faz-se presumir a
necessidade de ter o direito sucessório dos filhos conceptos assegurado pelo ordenamento jurídico com total amparo
aos princípios constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE Concepção; Legislação; Omissão; Reprodução Humana Assistida; Sucessões.

1 INTRODUÇÃO

A  evolução  da  ciência,  tecnologia  e  da  própria  medicina  proporcionam  aos  dias  atuais
diversos benefícios que possibilitam satisfação e alegria das pessoas que utilizam das técnicas de
reprodução humana.

Por outro lado, a cada evolução no campo tecnológico e médico, afeta as relações no campo
jurídico,  no qual  acarretam diversas lacunas,  pois  as leis  não conseguem pacificar  as soluções
adequadamente com os conflitos que surgem. De fato, o legislativa não consegue alcançar os fatos
ocorridos com a evolução cientifica. 

Nesta pesquisa, realizada pelo método teórico, serão discutidos os efeitos jurídicos, no Direito
de Família e das Sucessões, sobre a inseminação artificial homóloga realizada após a morte de uns
dos cônjuge. A legislação é omissa sobre a inseminação post mortem, destacando várias lacunas no
direito, especialmente no direito sucessório. 

Para melhor compreensão do tema, primeiramente, será feita uma breve explanação quanto
ao instituto da reprodução humana assistida, conceituando-a e analisando os seus limites.

Também, serão analisadas e  diferenciadas as  principais  técnicas de reprodução humana
assistida e, mais especificamente, a fecundação artificial post mortem.

Por fim, será realizada uma abordagem resumidamente sobre os direitos da prole eventual e
dos diretos de sucessão de herdar do concebido post mortem.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Por  meio  do  método  teórico  e  de  pesquisa  bibliográfica,  os  procedimentos  e  caminhos
utilizados  para  a  realização  do  presente  trabalho  foi  a  separação  e  leitura  de  artigos,  livros  e
trabalhos  científicos  relacionados  ao  tema,  buscando  compreendê-la,  com  o  uso  do  método
dedutivo.

Dessa forma, os dados coletados foram analisados com o objetivo de demonstrar que os
filhos concebido post mortem possuem o direito de filiação e o pleno direito de herdarem os bens
deixados pelo de cujos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DAS REPRODUÇÕES HUMANA ASSISTIDA E SUAS TÉCNICAS

A reprodução humana assistida por meio de suas técnicas possibilitam que pessoas inférteis
concretize o desejo de ter filhos. 

Dessa forma, o direito a procriação deve ser visto como direito fundamental, com base nos
princípios da liberdade e do livre planejamento familiar, como a própria Constituição Federal garante
em seu art. 226, § 7º:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado: 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento  familiar  é  livre  decisão  do  casal,  competindo  ao  Estado  propiciar  recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por
parte de instituições oficiais ou privadas (BRASIL, 2017).

Sendo assim, Eduardo de Oliveira Leite descreve sobre o objetivo da inseminações artificiais: 

[...]  as procriações artificiais, separando ato sexual da procriação propriamente dita, vieram
substituir  o  processo natural  de procriação insuficiente.  Apesar  de todas as  conquistas da
medicina, da genética, da biologia, tais processos ainda não são normais, nem banais (LEITE,
1995, p.148).

As técnicas de reprodução humana assistida podem ser divididas em dois grupos: homóloga
ou heteróloga, a primeira é aquela que se utiliza o material genético do cônjuge ou companheiro; e a
segunda é a que se utiliza o material genético de um terceiro doador.

Nas palavras de Paulo Lôbo tem-se que: 

A inseminação artificial homóloga é a que manipula gametas da mulher (óvulo) e do marido
(sêmen). A manipulação, que permite a fecundação, substitui a concepção natural, havida por
meio da cópula. O meio artificial resulta da impossibilidade ou deficiência para gerar de um ou
de ambos os cônjuges (LÔBO, 2009, p.200).

A fecundação artificial homóloga é realizada apenas com o material genético dos pais.
Dessa forma, segundo o art. 1597 do Código Civil: presumem-se concebidos na constância

do casamento os filhos: IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários,
decorrentes de concepção artificial homóloga (BRASIL, 2017).

Assim, para a utilização do material biológico do ex-marido ou do de cujos há a necessidade
de consentimento informado.

No segundo método, está a reprodução humana assistida heteróloga, no qual utiliza-se do
material genético de um terceiro doador, ocorrendo a implantação na mulher.
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Para Maria Berenice Dias: “A fecundação artificial heteróloga ocorre por meio de doação de
sêmem de um homem que não seja o marido, contando com a sua concordância”(DIAS, 2009,
p.335).  

Diante  disso,  Código  Civil  no  art.  1597  dispõe  que:  “[...]  presumem-se  concebidos  na
constância do casamento os filhos: V -  havidos por inseminação artificial  heteróloga, desde que
tenha prévia autorização do marido” (BRASIL, 2017).

Não  obstante  os  estreitos  limites  da  norma  legal,  na  fecundação  artificial  heteróloga  há
adoção de material genético, como gametas, sêmen ou óvulos de um terceiro doador que pode ser
de qualquer sexo.

3.2 DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA POST MORTEM 

Com o  avanço  da  medicina  e  as  novas  situações  criadas  pela  tecnologia,  é  possível  o
nascimento  de  um  filho  mesmo  após  a  morte  do  pai.  Isso,  ocorre  devido  a  possibilidade  de
reprodução humana post mortem.

“A  fecundação  ou  inseminação  post  mortem é  aquela  realizada  com sêmen  ou  embrião
conservado por meio de técnicas especiais, após a morte do doador do sêmen” (MONTEIRO, 2011,
p.53-54).

Nesta esteira, a filiação deixa de estar atrelada apenas ao aspecto biológico como principal
requisito,  podendo  ser  definida  como  a  “relação  de  parentesco  que  se  estabelece  entre  duas
pessoas, uma das quais nascida da outra, ou adotada, ou vinculada mediante posse de estado de
filiação  ou  por  concepção  derivada  de  inseminação  artificial  heteróloga”,(LÔBO,  2009)  assim,
independentemente da origem terão todos os filhos os mesmos direitos.

Para Mônica Aguiar a paternidade do filho nascido da inseminação artificial post mortem é do
de cujos.

Mônica Aguiar leciona: 

Apesar de restar na legislação a atribuição da paternidade do inseminado ao de cujus, 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 pais (AGUIAR, 2009, p.117).

A  Constituição  Federal  no  art.  226,  §  4º  garante  a  formação  da  família  constituída  por
qualquer um dos descendentes: “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” (BRASIL, 2017).

Assim, como regra do art.1598 do Código Civil 1o filho concebido mesmo após a morte do seu
genitor, nascidos dentro do prazo de 300 (trezentos) dias a contar da data do falecimento, terá o
pleno direito de filiação.

3.3 DO DIREITO DAS SUCESSÕES

1 Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair
novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias a
contar da data do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a
que  se  refere  o  inciso  I  do  art.  1597.  (BRASIL.  Código  Civil  brasileiro.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em: 08 de maio de 2017).
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A sucessão refere-se ao um modo de aquisição de patrimônio de uma pessoa falecida, no
qual é transmitido a uma ou mais pessoas que são suas herdeiras.

A abertura da sucessão dá-se com a morte real ou presumida do autor da herança, conforme
previsto no artigo 1.784 do Código Civil. 2

No entendimento de Pontes de Miranda suceder é: “Em sentido mais estreito, mais técnico,
suceder é herdar,  ou haver por legado, ou haver  por  deixa modal:  supõe a morte de quem foi
sucedido” (MIRANDA, 1968, p.179). 

No direito de sucessão existe um princípio de extrema relevância denominado SAISINE, que
corresponde a uma ficção jurídica, que ocorrendo o evento morte, existe a imediata transferência do
patrimônio do de cujus para seus herdeiros.

Nesse entendimento de Sílvio de Salvo Venosa define o princípio do saisine como: “o direito
que têm os herdeiros de entrar na posse dos bens que constituem a herança” (VENOSA, 2003,
p.29).

Arthur Vasco Itabaiana Oliveira assim define sucessão:

[...]aplica-se a todos os modos derivados de adquirir a propriedade – é a sucessão inter vivos.
Assim o comprador sucede ao vendedor. [...] no sentido restrito – implica uma ideia de morte,
significando um dos modos de adquirir direitos e de transmitir, total ou parcialmente, a herança
às pessoas a quem é devolvida – é a sucessão causa mortis[...] (OLIVEIRA, 1952, p.52-53).

Conforme a lei civil o art. 1.7863, existe a possibilidade de suceder de duas formas, sendo a
primeira forma legitima e a segunda testamentaria. 

O local para abertura da sucessão do falecido, será no lugar de seu último domicilio de acordo
com o artigo 1.785 do Código Civil4.  

Dessa  forma,  o  direito  das  sucessões  é  entendido  como  um  conjunto  de  normas,  que
regulamentam a transferência do patrimônio do de cujos, em acordo com a lei ou testamento. 

Está regulado nos arts. 1.784 a 2.027 Código Civil5 e art. 5º, XXX da Constituição Federal 6,
tendo como fundamento a propriedade. 

3.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O DIREITO DE SUCESSÃO

A Constituição Federal, garante os princípios do Direito de Família e Sucessão, no qual o
Estado possui importantíssimo papel em proteger a instituição familiar. 

Dessa  forma  a  Carta  Magna  em seu  artigo.  5º,  inciso  XXX prevê  o  direito  de  herança,
viabilizando a proteção de tal direito, com status de fundamental.

2 Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. (BRASIL.
Código Civil brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em: 08 de maio
de 2017).
3 Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. BRASIL. Código Civil brasileiro. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em: 08 de maio de 2017.
4 Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. BRASIL. Código Civil brasileiro. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em: 08 de maio de 2017.
5 BRASIL. Código Civil brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em:
08 de maio de 2017.
6 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;  BRASIL,  Constituição  Federal de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 de maio de. 2017.
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3.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

No Direito Sucessório, o princípio, da dignidade da pessoa humana, impõe a interpretação da
sucessão com base nos valores  de cunho axiológico  constitucional,  com o propósito  de  que a
sucessão atinja a proteção aos indivíduos que dela participam. 

Nesse raciocínio, Ana Luiza Maia Nevares dispõe:

A  regulamentação  do  fenômeno  sucessório  deve  estar  em  consonância  com  os  valores
propugnados pela Constituição Federal, representados na cláusula geral de tutela da pessoa
humana (CF/88, art. 1º, III). Forçoso reconhecer que para tanto poucos passos foram dados,
não bastando uma profunda e atenta releitura das normas relativas à sucessão hereditária,
sendo preciso, ainda, ampla reforma legislativa (NEVARES, 2015, p.43).

A garantia de herança, em muitas situações é a segurança que muitas famílias possuem de
sobrevir de forma digna, uma vez que sem a possibilidade dos herdeiros receberem os bens do de
cujos, poderia acarretar na falta de assistência para a manutenção da vida dos mesmos. Assim,
além da função de proteger a propriedade a herança possui também a função de proteger a pessoa
humana, a fim de assegurar-lhe condições dignas de sobrevivência. 

Para Ricardo Castilho o princípio da dignidade da pessoa humana visa:

[...] garantir o respeito e a proteção da dignidade humana não apenas no sentido de assegurar
um tratamento  humano  e  não  degradante,  e  tampouco  conduz  ao  mero  oferecimento  de
garantias  à  integridade  física  do  ser  humano.  Dado  o  caráter  normativo  dos  princípios
constitucionais, princípios que contêm os valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia,
isto vem a significar a completa transformação do direito civil,  de um direito que não mais
encontra nos valores individualistas de outrora o seu fundamento axiológico [...] (CASTILHOS,
2009, p.15).

Dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa humana é o propiciador da garantia de
igualdade entre os herdeiros, assegurando os mesmo direitos sucessórios, inclusive para a prole
eventual. 

3.4.2 Do princípio da autonomia de vontade

O princípio da autonomia de vontade é fundamental para as relações sociais, com importância
ainda maior na questão da sucessão. É visto, mais claramente na sucessão testamentária, pois com
à abertura do testamento, tem-se que considerar todas as prerrogativas do testamento, no qual
expressa evidentemente a vontade do de cujus devendo ser respeitada após sua morte.

O testamento expressa à autonomia de vontade privada do testador, que possui restrições
legais, devendo ser respeitado à legítima 

3.4.3 Do princípio do droit de saisine

O princípio do  Droit de Saisine está previsto no art. 1.784 do Código Civil, no qual leciona
sobre a transmissão dos bens do falecido, ocorrendo a transmissão aos herdeiros no momento da
morte. 

Dispõe o art. 1.784 do Código Civil: “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (BRASIL, 2017).

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ensina que:
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[...]  francês,  saisine é palavra de origem germânica,  que significa  posse,  -  mais  direito  de
possuir,  ou  posse  que  o  direito  dá,  do  que  posse  no  sentido  de  exercício  efetivo.  Tão
portuguesa, como de outra língua, porque está nos textos do latim cosmopolita:  saisina, in
saisina. No brocardo francês, le mort saisit le vif, a psique germânico-latina da França bem se
retrata: saisir, do germânico, traduz a passagem, por força de direito, da posse do defunto aos
herdeiros,  isto  é,  palavra  germânica  para  exprimir  conceito  germânico  [...]  (PONTES  DE
MIRANDA, 1984, p.26-27).

Tanto na sucessão legítima ou testamentária, os herdeiros recebem a integralidade dos bens
da herança, com a ocorrência da morte do de cujus.

3.5 ESPÉCIES DE SUCESSÃO

No ordenamento jurídico brasileiro é possível suceder de duas formas diferentes, a sucessão
legitima e a sucessão testamentaria. A primeira segue a vocação hereditária da legislação civil e a
segunda segue a vontade do testador.

3.5.1 Da sucessão legítima 

A sucessão legitima decorre do falecimento do de cujus que não deixou testamento dispondo
dos bens deixados, ou se seu testamento é ineficaz.

Veja o que dispõe o art. 1.788 do Código Civil:

Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o
mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a
sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo (BRASIL, 2017).

Paulo Lôbo dispõe que a sucessão legítima é a preferencial, cabendo destacar: “A sucessão a
causa da morte, no direito brasileiro, é preferencialmente legítima, segundo o modelo e a ordem
hereditária  estabelecidos  em  lei,  ou  secundariamente,  testamentária,  quando  o  falecido  deixar
testamento (disposição de última vontade), desde que limitado à parte disponível” (LÔBO, 2013,
p.17).

Na ordem da sucessão dos herdeiros necessários, os primeiros a serem chamados são os
filhos o cônjuge do de cujos, se não houver filhos e cônjuges, os próximos a serem chamados é os
ascendentes no casos os pais.

Dessa forma, não terá diferença entre os filhos sanguíneos e adotivos, e os advindos post
mortem.

Não existindo filhos, cônjuge ou pais serão chamados os herdeiros facultativos que são os
parentes colaterais irmãos, tios, sobrinhos e primos até o quarto grau.

3.5.2 Da sucessão testamentária

A  sucessão  testamentária  é  um  ato  personalíssimo  do  testador,  no  qual  o  mesmo  se
caracteriza como a última vontade do testador.

O artigo 1.858 do Código Civil dispõe que: “o testamento é ato personalíssimo, podendo ser
mudado a qualquer tempo’’ (BRASIL, 2017).

Verifica assim, que o testador possui legitimidade de fazer alterações no testamento já escrito,
acrescentado ou retirando conteúdo conforme sua vontade.
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Já o art. 1879 do Código Civil de 2002:

Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de
próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do
juiz (BRASIL, 2017).

José da Silva Pacheco explica que:

A sucessão testamentária,  como o nome indica,  baseia-se no testamento,  devendo este  e
aquela observar o que a seu respeito estabelecem as regras jurídicas (arts. 1.857 a 1.990, CC),
mas constituindo este, como fundamento daquela, a manifestação unilateral de vontade, há de
se atender, necessariamente, a esta (PACHECO, 2005, p.281).

Para  Roberto  Senise  Lisboa  a  Sucessão  testamentária  é:  “aquela  que  decorre  do  ato
irrevogável de última vontade do de cujus, por meio do qual ele dispõe sobre o destino do seu
patrimônio a partir de sua morte’’ (LISBOA, 2006, p.513).

Diante disso, o testamento é o instrumento pelo qual o testador dispõe sua última vontade,
sendo  um  negócio  jurídico  unilateral  e  personalíssimo,  no  qual  ira  transmitir  dos  bens  aos
sucessores.   

3.6 O DIREITO DO FILHO POST MORTEM HERDAR  

O Direito do filhos de sucessão do filho advindo após a morte do pai é um assunto que gera
muita polemica, visto que a legislação é omissa sobre o tema. O Código Civil não traz nenhuma
solução clara sobre a problemática. O próprio art.  1.798 do Código Civil, ao tratar da sucessão,
prescreve que são legitimados a suceder os indivíduos que já tivessem nascido no momento da
abertura da sucessão, ou que já tenham concebidos. 7

Ocorre que na inseminação artificial post mortem o filho não estaria vivo, tão pouco concebido
no momento da abertura da sucessão, para participar da vocação hereditária. 

Porém, com a possibilidade de sucessão testamentária o artigo 1.799, inciso I do Código Civil,
dispõe como legítima a disposição de última vontade que contempla como herdeiro a prole eventual:
“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
(BRASIL, 2017).

Se decorrido dois anos, e o filho não nascer ou não for concebido, a cota de bens reservado a
eles irão passar para os herdeiros necessários do de cujus, pelo § 4º do art.1800 do Código Civil:

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.
§ 4o Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro
esperado,  os  bens  reservados,  salvo  disposição  em  contrário  do  testador,  caberão  aos
herdeiros legítimos (BRASIL, 2017).

O grande problema é que o Código Civil é omisso quanto a sucessão legitima do concebido
póstumo, apenas falando a sucessão testamentária como foi visto.

7 Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.
(BRASIL. Código Civil brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ L10406.htm. Acesso em:
08 de maio de 2017).
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Existe uma grande contradição entre os artigos 1.798 e o artigo 1.799, inciso I, pois dispõe
que na sucessão testamentária os filhos não concebidos podem ser chamados a suceder, já o art.
1.798 disciplina que só é apto a suceder as pessoas vivas ou concebidas no momento da abertura
da sucessão.

A prole deve ser concebida no prazo de dois anos, da abertura da sucessão, com exceção de
disposição testamentaria, não nascendo nesse prazo, os bens reservados serão divididos entre os
herdeiros legítimos. 

Diante disso, forçoso reconhecer que a mãe que deseja inseminar o material  genético do
cônjuge ou companheiro falecido, realizando a concepção post mortem, possui o prazo de dois anos
para  o  nascimento  do  filho,  para  que  possa  este  usufruir  do  seu  direito  de  herança,  que
controversamente não se dá de forma automática, deve ser resguardado pelo seu progenitor em
testamento.

Nesse sentido,  Maria  Helena Diniz  apesar  de contrária  as novas técnicas de reprodução
assistida, alega que “o jurista não poderá quedar-se inerte ante essa realidade, ficando silente diante
de  tão  intrincada  questão,  nem  o  legislador  deverá  omitir-se,  devendo,  por  isso,  regulá-la,
rigorosamente,  se impossível foi vedá-la” (DINIZ, 2003, p.546).

Dessa forma, se faz urgente a criação de lei especifica para regulamentação dos direitos de
sucessão do concebido post mortem.

4 CONCLUSÃO

O meios de se ter um filho vem evoluindo, no qual hoje existe a possibilidade de guardar o
material  genético para no futuro conceber um filho, mesmo após a morte do pai.  Ocorre que o
ordenamento  não consegue acompanhar  a  evolução da tecnologia,  dessa forma as leis  muitas
vezes não protegem direitos essenciais para o ser humano, como é caso do direito sucessório da
inseminação artificial post mortem.

Realizada a inseminação artificial post mortem, e possuindo consentimento do falecido em
qualquer documento, não existem motivos que justifiquem privar a criança de seus direitos, visto que
a própria Constituição Federal possui com princípios: o livre planejamento familiar e a igualdade
entre os filhos. 

Na hipótese da criança nascer após o prazo de dois anos q a legislação infraconstitucional
impõe,  a  mesma poderá utilizar-se da petição de herança para  ser  reconhecida como herdeira
necessária e eventualmente receber sua cota parte da herança.

Contudo, é de extrema importância a criação de legislação especifica para o tema, como
forma de garantir os direitos desses filhos nascidos após a morte do pai.
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