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RESUMO
A presente pesquisa, desenvolvida por meio do método teórico, tem como objetivo analisar o direito à filiação e o direito
sucessório do filho concebido post mortem, em especial, no que se refere à possibilidade de o mesmo habilitar-se como
herdeiro legítimo do patrimônio deixado por seu idealizador. O Código Civil é inconsistente na abordagem do tema, já
que reconhece a esses indivíduos o direito à presunção de paternidade, mas silencia-se quanto a sua capacidade de
suceder na forma legítima, preconizando tão somente a sucessão na modalidade testamentária, o que abre espaço para
discussões doutrinárias, que contrapõem a segurança jurídica do sistema sucessório e o direito à igualdade dos filhos,
dentre outros princípios do Direito de Família. Assim, urge a necessidade de se ter regras claras que contemplem o
direito sucessório dos filhos concepturos, a fim de não apenas uniformizar e pacificar a questão, mas oferecer a estas
crianças total amparo dentro da ordem jurídica.

PALAVRAS-CHAVE: FILIAÇÃO; INSEMINAÇÃO; SUCESSÃO.

1 INTRODUÇÃO

As  incorporações  das  novas  técnicas  de  reprodução  assistida  servem  como  meio  de
solucionar os problemas que muitos casais possuem no tocante a esterilidade e/ou a infertilidade,
uma vez que o planejamento parental é um direito assegurado no ordenamento jurídico brasileiro,
viabilizado  está  o  acesso  às  técnicas  de  reprodução  humana  assistida  para  a  consecução  da
almejada parentalidade.

Os  contemporâneos  avanços  da  Medicina  nas  últimas  décadas  têm  possibilitado  o
nascimento de prole mesmo após o falecimento do genitor, por meio da denominada inseminação
artificial, até mesmo post mortem. Existindo nas modalidades homóloga e heteróloga, sendo que a
primeira corresponde a aquela em que se utiliza o material genético do cônjuge ou companheiro, já
na segunda tem-se a utilização de material genético de um terceiro doador.

Saliente-se,  ainda  que  se  admita  o  reconhecimento  do  filho  concebido  por  técnicas  de
reprodução humana assistida, a legislação como um todo é vaga no que se refere à inseminação, de
modo que atualmente o tema é regulamentado primordialmente por meio de resoluções do Conselho
Federal de Medicina, o que inevitavelmente gera controvérsias, principalmente, na esfera jurídica. 

Assim,  o  presente  trabalho,  que  se  materializa  pelo  método  teórico,  tem  como  objetivo
analisar o direito à filiação e o direito sucessório do filho concebido post mortem, em especial, no
que se refere à possibilidade do mesmo habilitar-se como herdeiro legítimo do patrimônio deixado
por seu idealizador. 

Para melhor compreensão do tema, primeiramente, será feita uma breve explanação quanto
ao instituto da filiação e sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro até a promulgação da atual
Constituição Federal e o Código Civil, destacando-se os princípios que hoje norteiam o tema, os
tipos  de  filiação  consagrados  contemporaneamente,  incluindo  aqui  os  filhos  nascidos  por
inseminação artificial post mortem.
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Posteriormente,  passar-se-á  então  a  análise  do  tema  da  reprodução  humana  assistida,
conceituando-a  e  especificando  seus  limites,  bem  como  as  principais  técnicas  de  reprodução
humana  assistida  hoje  utilizadas,  para  a  consecução  do  projeto  de  parentalidade,  como  a
inseminação artificial homóloga, a inseminação artificial heteróloga e a cessão temporária do útero.

Por fim, tratar-se-á resumidamente sobre as normas que regulam a sucessão, explicitando as
espécies existentes, o momento da abertura da sucessão e a vocação hereditária, passando então
ao delineamento do tratamento sucessório dado à prole eventual e, a análise da possibilidade dos
filhos concebidos por inseminação post mortem herdarem tanto por testamento, como legitimamente
os bens deixados por seu progenitor.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

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;  esquematização e  problematização do tema,  com o
objetivo de destacar as ideias principais do assunto; síntese dos livros e artigos científicos, através
de  resumos,  fichamentos,  organogramas,  análise  interpretativa  do  que  foi  lido  e  posterior
comparação das ideias gerais entre os autores e com a temática de maneira geral, correlacionando
também com a Legislação Brasileira a fim de demonstrar que, os filhos concebido  post mortem
possui o pleno direito de herdarem os bens deixados pelo de cujus.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  alcançados  demonstra,  que  mesmo  em virtude  da  omissão  legislativa,  as
técnicas  de  reprodução  humana  assistida,  acarretam  efeitos  pessoais  e  patrimoniais  para  as
pessoas advindas de tal método. 

Assim sendo, o filho concebido após a morte do genitor, possui o direito em participar da
herança, independentemente de testamento, pois é filho assegurado pela lei.

Destarte, os conflitos frente ao ordenamento jurídico envolvendo a inseminação artificial post
mortem,  é necessário a devida regulamentação do tema. Isso porque,  as inseminações após a
morte  do  genitor  é  pratica  presente  na  sociedade,  no  qual  a  falta  de  regulamentação  jurídica
acarreta desigualdade entre os filhos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, frente a evolução médica que proporciona a concepção de prole mesmo depois
da morte  do  genitor,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  mostra-se  ineficiente  quanto  à  aplicação de
regulamentação adequada ao avanço das técnicas de reprodução humana assistida, ao passo que
as indagações que norteiam o direito sucessório do filho advindo da inseminação artificial póstuma
tendem à acarretar muitas controvérsias jurídicas. 

Observa-se que ainda que o Código Civil reconheça a filiação do filho concebido mesmo após
a morte do genitor subsiste dúvida jurídica quanto à possibilidade dos efeitos sucessórios para esse
filho,  principalmente,  no  que  concerne  à  sucessão  legítima,  isso  é  sem  que  haja  a  previsão
testamentária pelo autor da herança.

Mostra-se conflitante a lógica vigente, já que a norma reconhece o direito a filiação, mas não
regulamenta o direito sucessório do filho advindo da reprodução póstuma, de modo que diante a
omissão legislativa, a resposta ao problema apresentado deve ser orientada a partir de preceitos
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constitucionais  claros  e  imperativos,  de  tal  forma que  filho  nenhum deve  ser  tratado  de  forma
desigual, ou ter sua existência digna colocada em risco, até porque não tem a prole culpa pelas
escolhas dos responsáveis pelo planejamento familiar.

Assim,  mesmo que haja  o   silêncio  da  lei,  deve  ocorrer  o  reconhecimento  do direito  do
concebido  após  a  morte  de  seu  genitor  em participar  da  herança,  pois  independentemente  da
existência ou não de testamento, é filho, não se justificando tratamento diverso pela lei.

Contudo,  deve a segurança jurídica aqui  ser  observada no intuito  de se afastar qualquer
dúvida que paire quanto a questão. Entende-se que é imprescindível a regulamentação específica
não apenas para consignar expressamente tal direito, mas também para definir o lapso temporal
para se conceber o filho oriundo por inseminação artificial homóloga post mortem, impedindo-se o
cerceamento  dos  direitos  do  concepturo,  sem  prejuízo  dos  direitos  e  interesses  dos  demais
herdeiros.
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