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RESUMO 

A presente monografia tem por objeto verificar a possibilidade de o filho concebido após a 

morte do genitor, por meio de técnicas de reprodução humana assistida, ter ou não direito 

sucessório. O objetivo geral do presente trabalho é demonstrar a existência, ou não, do direito 

sucessório do filho gerado por fecundação artificial humana post mortem. Os objetivos 

específicos, a sua vez, constituem-se em: fazer uma síntese histórica da Bioética, demonstrar 

alguns conceitos e abordar os três princípios norteadores desta ciência, descrever o conceito 

de fecundação artificial e conceituar, abortando sobre Infertilidade e Esterilidade; e, por fim, 

analisar o direito sucessório do filho concebido após a morte do genitor por meio de técnicas 

de reprodução artificial humana. O resultado da pesquisa demonstrou que tanto a corrente 

doutrinária quanto as fontes legais pesquisadas, resultaram na idéia de que o nascido post 

mortem não possui seus direitos sucessórios resguardados diante da atual condição legal 

adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Palavras-chave: Inseminação. Post Mortem. Sucessão. 



RESÚMEN 

El propósito de esta monografía es verificar la posibilidad de el niño concebido después de la 

muerte de los padres, a través de técnicas de cria humana asistida, a tener, o no, derechos de 

herencia. El objetivo general de este trabajo es demostrar la existencia, o no, em la ley de 

sucesión hijos generados por fecundación artificial humana post mortem. Los objetivos 

específicos, a su vez, consisten en una síntesis histórica de la bioética, para demostrar algunos 

conceptos y la dirección de los três principios de esta ciencia, para describir el concepto de la 

fertilización artificial y conceptualizar, abortando en la infertilidad y la esterilidad, y por 

último, analizar la ley de sucesión del hijo concebido después de la muerte de padres a través 

de técnicas de reproducción humana artificial. El resultado de la investigación ha demostrado 

que tanto las fuentes doctrinal y legal no dan lugar a la idea de que el nacido post mortem no 

han guardado su herencia en las condiciones actuales legalmente adoptadas en ordenamiento 

de Brasil. 

 

Palabras-clave: Inseminación. Post mortem. Sucesión. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto
12

 a pesquisa para verificação a possibilidade de 

filho concebido após a morte do genitor, por meio de técnicas de reprodução humana 

assistida, ter ou não direito sucessório. 

A importância deste tema reside na necessidade de compreender, por uma lente 

jurídica, quais são os direitos sucessórios de um ser gerado após a morte do pai, valendo-se de 

técnicas de inseminação artificial, eis que são escassos as pesquisas doutrinárias nessa área do 

conhecimento jurídico, assim como para delinear uma possível harmonização das legislações 

e limitar, ou não, o uso das técnicas de reprodução humana assistida. 

O presente tema, na atualidade encontra-se repleto de indagações, eis que as leis 

existentes não enfrentam a questão de forma direta, deixando um sem número de lacunas que 

precisam, através do estudo e da pesquisa, apresentar possíveis formas de colmatar as 

omissões do ordenamento jurídico pátrio. 

A pesquisa destina-se em demonstrar o entendimento doutrinário, assim como para 

instigar novas contribuições para este direito na compreensão dos fenômenos jurídico-

políticos, especialmente no âmbito de atuação do Direito Civil. 

Em vista do parâmetro delineado, constitui-se como objetivo geral deste trabalho 

demonstrar o direito sucessório do filho gerado por fecundação artificial humana Post 

Mortem. 

Como objetivos específicos, pretende-se: a) fazer síntese histórica da Bioética, 

demonstrar alguns conceitos e abordar os três princípios norteadores da Bioética. b) descrever 

o conceito de fecundação artificial e conceituar, abordando sobre Infertilidade e Esterilidade; 

e c) Analisar o direito sucessório do filho concebido após a morte do genitor por meio de 

técnicas de reprodução artificial humana. 

 

                                                 
12

 Nesta Introdução cumpre-se o previsto em PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 170-181. 
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A pesquisa encontra-se dividida em três capítulos:  

O primeiro capítulo tratara de uma síntese histórica da bioética, identificando o 

nascimento da bioética a partir das transformações políticas, sociais e tecnológica. Também se 

fez uma breve explanação do surgimento da bioética no Brasil. Buscaram-se alguns conceitos 

de bioética, e se destacou o tripé dos princípios bioéticos que norteiam as pesquisas bioética, 

esse princípios são: autonomia, beneficência e justiça. 

O segundo capítulo foi abordado de forma sintética à história da fecundação artificial 

humana, adentrando também na sua conceituação. Estabelecendo a diferença entre 

esterilidade e infertilidade, suas causas e conseqüências. Também se abordou as 

possibilidades de fecundação artificial humana, identificando algumas das possíveis técnicas a 

ser usada. 

O terceiro capítulo aborda a hipótese que mesmo sendo legítima a paternidade, 

somente é considerado filho aquele havido por inseminação artificial após a morte do genitor 

se estiver em sintonia com o disposto no art. 1.597 III e IV do Código Civil. Não sendo 

considerado sucessor legítimo os filhos concebidos através de técnicas de fecundação 

artificial post mortem, em conformidade com o art. 1.798 do Código Civil “legitimam-se a 

suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.” 

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado 

o método indutivo, e, o relatório dos resultados expresso na presente monografia é composto 

na base lógica dedutiva
13

, já que se parte de uma formulação geral do problema, buscando-se 

posições científicas que os sustentem ou neguem, para que, ao final, seja apontada a 

prevalência, ou não, das hipóteses elencadas. Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas 

as técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica
14

. 

Por ultimo, a presente monografia se encerra com as Considerações Finais, nas quais 

são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos 

estudos e das reflexões sobre fecundação post mortem e o direito sucessório da prole. 

 

                                                 
13

 Sobre os “Métodos” e “Técnicas” nas diversas fases da pesquisa científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 

Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 99-125. 
14

 Quanto às “Técnicas” mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 61-71, 31- 41, 45- 58, e 99-125, nesta ordem. 



2 BIOÉTICA

Com o presente capítulo, pretende-se mostrar o histórico da bioética, bem como seu 

tratamento no ordenamento jurídico brasileiro, tão quanto os princípios norteadores da 

mesma, para então buscar um melhor entendimento sobre a fecundação artificial humana e a 

fecundação artificial post mortem, que é o tema de maior interesse desta pesquisa. 

Para uma compreensão mais abrangente, faz-se necessário abordar os pressupostos 

históricos da bioética, com o intuito de posteriormente adentrar nos aspectos da bioética no 

Brasil. 

2.1 HISTÓRICO DA BIOÉTICA 

A Bioética apareceu nos anos 70, e se conciliou com outros termos bastante utilizado 

na área da saúde, como a ética, moral e a deontologia. Surgindo com o escopo de amenizar 

qualquer desigualdade entre o homem e a tecnologia empregada principalmente em curas da 

saúde humana
15

. 

Uma das grandes buscas da bioética foi minimizar o sofrimento, visando, assim, 

alcançar o bem estar da humanidade. 

Como tudo que é novo, sendo científico ou não traz consigo uma série de dúvidas e 

discussões. Não poderia ser diferente com a bioética, já que seu surgimento vem de uma fase 

na qual a população buscava o respeito com o ser humano em se tratando de saúde. 

As barbaridades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial foram essenciais para 

ao avanço na área da saúde, bem como da tecnologia. Foi a partir desse episódio trágico que 

algumas cirurgias, até então impossíveis de serem realizadas, foram feitas. Nesse contexto, 

enquadra-se a transfusão de sangue, tendo em vista a descoberta de que as doenças eram 

transmitidas pelo sangue
16

. 

                                                 
15

 DURAND, Guy. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos. São Paulo: Loyola, 2007, p. 

19-20. 
16

 DINIZ, Débora & GUILHEM, Dirce. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002, p. 17. 



14 

Os avanços tecnológicos estavam surgindo e com isso descobriam-se cada vez mais 

soluções para problemas da humanidade. Em 1953 quando Crick e Watson, nos Estados 

Unidos, descobriram o ácido desoxirribonucléico (DNA), foi uma verdadeira revolução para a 

biologia, pois os próprios cientistas ficaram surpresos com as descobertas e os poderes de 

investigar a vida humana
17

. 

A Bioética nasceu a partir das transformações políticas, sociais e tecnológicas dos 

anos de 1960. A década de sessenta trouxe a junção de dois processos de transformação das 

sociedades, que marcaram tanto no campo da ciência quanto no campo da moralidade
18

. 

Rothman sustenta que: 

A bioética surgiu devido a dois fatores que estavam incomodando a 

sociedade, um deles eram as denúncias de que seres humanos eram usados 

em pesquisas sem se quer respeitar as suas opiniões, isso tudo já era 

consequência da segunda guerra mundial, e por último a abertura da 

graduação de medicina.
 19

 

Durand aduz que “O desenvolvimento dos transplantes provocou outro 

questionamento, ou seja, os critérios de determinação da morte [...]”
20

 não parecia satisfatório 

o fato de paralisar a respiração a corrente sanguínea, para se determinar que a pessoa já 

estivesse morta. 

Ainda no entendimento do autor: 

A partir de 1968, um comitê da Escola de Medicina de Harvard editou um 

novo critério que determinava a morte, a saber, a morte cerebral [...], 

colocou-se então a questão de saber se a morte era um fato biológico ou 

julgamento filosófico
21

. 

Entre as décadas de 60 e 70 iniciou-se uma transformação na maneira como a 

sociedade analisava os profissionais da saúde no atendimento aos pacientes, sendo que o 

governo estadunidense resolveu prestar esclarecimentos às acusações sobre as pesquisas
22

. 

                                                 
17

 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética o início da vida: alguns desafios. São Paulo: Idéias & 

Letras, 2004, p. 58. 
18

 DINIZ, Débora & GUILHEM, Dirce. O que é Bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002, p. 15. 
19

 ROTHMAN, David J. Strangers at the berside: a history how law and bioethic transformed medical decision 

making. United States: Basic Books, 1991 apud DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. O que é Bioética, p. 17. 
20

 DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética: história, conceitos e instrumentos, p. 29. 
21

 DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética: história, conceitos e instrumentos, p. 29. 
22

 DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. O que é Bioética, p. 24. 
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Nos anos 70 foi criada a carta dos direitos dos enfermos, aprovada pelos hospitais dos 

EUA, servindo para criar um parâmetro entre doente e médico e os direitos e deveres que cada 

um possuía
23

. 

Junto com as descobertas da ciência, veio à preocupação da população em saber como 

iria ser a vida pós-tecnologia. Assim, leciona Durand:  

Em 1971 devido ao grande número de perguntas e a falta de argumentos, foi 

criado vários núcleos de reflexões, destacando em especial o denominado de 

Kenndy Institute of Ethics, fundado por André Hellegers. Agora chamado de 

Hasting Center, fundado pelo filósofo Daniel Callanhan e pelo pesquisador 

Willard Gaylin
24

. 

A população estava exigindo os seus direitos, na busca de alcançar respeito e bem 

estar durante as pesquisas. Várias injustiças, diga-se de passagem, foram feitas nesse período, 

nem sequer era respeitado o desejo ou não de participar das pesquisas, sendo simplesmente 

imposta a uma população mais carente e humilde
25

. 

A reflexão sobre a bioética já é de tempos atrás, pode-se dizer que há séculos já é 

desempenhada. Mas “[...] enquanto disciplina, isto é, dotada de um referencial epistemológico 

próprio, seu nascimento se dá no início dos anos de 1970, no século passado”
26

. 

A palavra bioética apareceu em 1970 pela primeira vez em um artigo do americano 

Van Rensselaer Potter, intitulado Bioethic, the Science of Survival e retomado em seu livro de 

1971, Bioethics: Bridge to the Future. Nessa ocasião o autor solicitou sua paternidade”
27

. 

Potter com essa publicação em 1971 gerou um marco importantíssimo para a história 

genealógica da disciplina, preocupado com a sobrevivência ecológica do planeta e com a 

democratização do conhecimento científico
28

, admirado com o desenvolvimento do 

conhecimento científico e com o atraso da reflexão necessária a sua utilização, Potter pede a 

                                                 
23

JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios, p. 15. 
24

 DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética: história, conceitos e instrumentos, p.31. 
25

 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais da Bioética, p. 24 
26

 LUCATO, Maria Carolina, RAMOS, Dalton Luiz de Paula. Bioética: histórico e modelos. In: RAMOS, 

Dalton Luiz de Paula (org.). Bioética: pessoa e vida. São Paulo: Difusão, 2009, p. 17. 
27

 POTTER, Van Rensselaer. Bioethics, the Science of Survival. New Jersey: Prentice-hall Inc, 1970, p. 14 

apud DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética: história, conceitos e instrumentos. São Paulo: Loyola, 

2007, p. 19.  
28

 POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. New Jersey: Prentice-hall, 1971 apud DINIZ, 

Débora & GUILHEM, Dirce, p. 11. 
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criação de uma nova ciência, que junte o saber biológico e os valores humanos”
29

. 

Como descreve Durand: 

Se a geração atual é marcada pela preocupação com a sobrevivência, explica 

ele, é por causa da separação existente entre nossas duas culturas a cultura 

científica e a cultura clássica (as humanidades). As duas se desenvolveram 

separadamente, sem se influenciar. É urgente estabelecer uma aliança entre 

elas (bio-ética). O saber dessa aliança será da ordem da sabedoria, e 

constituirá uma ponte rumo ao futuro
30

. 

Na “ponte para o futuro” a que se referia Potter, a Bioética, deveria ser uma disciplina 

capaz de acompanhar o desenvolvimento científico, com uma vigilância ética que suponha 

poder estar isenta de interesses morais
31

. (destaque nosso).  

Potter buscava um grande avanço com a bioética visando englobar assuntos de valores 

humanos
32

. 

Com a criação da nova disciplina faz-se necessário, um empreendimento 

interdisciplinar; pois a bioética ultrapassa aspecto inter individual para levar o debate ao plano 

da responsabilidade social
33

. 

Apesar de hoje, ser questionado a paternidade de Potter sobre o neologismo, é 

essencial destacar que ele é uma referência para a história da bioética
34

. Nas seguinte 

palavras: 

O importante da proposta futurista de Potter é a ideia de que a constituição 

de uma ética aplicada às situações de vida seria o caminho para a 

sobrevivência da espécie humana. E, mais curioso ainda: para essa ciência da 

sobrevivência não seria preciso um conhecimento rigoroso da técnica, mas 

sim respeito aos valores humanos
35

. 

Quando a população dos Estados Unidos tomou conhecimento da forma de como as 

pessoas enfermas da sociedade eram tratadas nas pesquisas científicas, houve uma grande 
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indignação social.
36

. Isso porque, perdeu-se a confiança antes empregada nos médicos durante 

os tratamentos. 

As guerras, que tantas vidas interromperam, foram um dos grandes motivos que 

acarretaram o aceleramento das pesquisas na área da saúde que até o momento não 

despertavam interesse nos estudiosos
37

. 

Foi nesse período que o mundo foi surpreendido com o primeiro transplante de 

coração feito na África do Sul, pelo Dr. Christian Bernard, que se utilizou das novas técnicas 

científicas
38

. 

O filósofo Albert Jonsen pontua três acontecimentos que exerceram um papel 

particularmente importante na consolidação da disciplina, “O primeiro deles foi a divulgação 

do artigo da jornalista Shana Alexander, intitulado “Eles decidem quem vive, quem morre”, 

publicado na revista Life, em 1962 [...]”
39

. 

Em 1966, ocorre o segundo evento dessa micro história da bioética contada por 

Jonsen. Na mesma época da publicação do livro de Potter, Henry Beecher divulgou o artigo 

que mais assombrou a comunidade científica mundial desde o anúncio das atrocidades 

cometidas pelos médicos engajados no nazismo.
 40

 O segundo acontecimento, Henry Beecher 

foi a divulgação do artigo, na qual foram feitas pesquisas com seres humanos. Nessa ocasião 

as pessoas foram denominadas de cidadãos de segunda classe. O terceiro acontecimento foi a 

resposta do público a outro dramático avanço médico, o transplante, já que na ocasião se 

transplantou o coração de uma pessoa quase morta em um paciente com doença cardíaca 

terminal
41

. 

O Comitê de Ética hospitalar criado nos Estados Unidos, mais precisamente em 

Washington, ficou conhecido como Comitê de Seattle e objetivava buscar recursos à saúde, 

elaborando a seleção de doentes renais crônicos, para a realização de hemodiálise, já que não 

havia máquinas suficientes para todos os pacientes. A seleção foi realizada por um grupo de 
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pessoas comuns, já que não havia médicos suficientes para todos
42

. 

Esses grupos de pessoas comuns escolheram os pacientes para a realização de 

tratamento, sem a utilização de qualquer critério. Portanto, a partir desse momento ocorreu a 

ruptura entre a bioética e a ética médica
43

. 

Na conferência de Asilomar, onde os membros da comunidade científica debateram os 

riscos da manipulação genética, decidiram pela suspensão da moratória e a instauração de 

regras de segurança
44

. 

Essas regras de segurança serviam para que o interesse dos pesquisadores buscassem 

mais benefícios a vida humana, “Henry Beecher propôs que todas as experiências feitas com 

seres humanos deveriam ter um termo de consentimento da pessoa e o compromisso do 

pesquisador em agir de forma respeitável”
45

. Assim, o termo seria a garantia de que a pessoa 

não iria passar por nenhum constrangimento, sendo até mesmo clamada de ser humano de 

segunda classe. 

Assim, leciona Mélançon:  

A genética conduziu a elaboração de testes de investigação genética e a 

instauração de programas de detecção de males genéticos em populações de 

risco tais como a anemia falciforme entre os negros, e a doença de Tay-

Sachs entre os judeus asquenazes ou a fenilcetonúria
46

. 

A preocupação naquele momento era com a sobrevivência da espécie humana, 

fazendo, assim, surgir os relatos de não respeitabilidade da dignidade da pessoa humana. 

Nesse momento, fez-se valer as regras de segurança que buscava o aperfeiçoamento, com 

vistas a minimizar o sofrimento da pessoa que se encontrava em tratamento
47

. 

Com o estudo da genética já desenvolvido, os pesquisadores descobriram vários males 

da população de risco e que ao mesmo tempo iria trazer benefícios e também certa 

insegurança da parte dos pacientes, pois para saber o tipo de doença teria que se submeter a 
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pesquisa genética. “Nesse momento os cientistas decidiram organizar conferências para 

implantar regras na segurança do estudo genético, para ser preservada a integridade de cada 

paciente”
48

. 

“Ressalta-se que o estudo da doença de sífilis, foi realizado com 400 negros 

sifilíticos para saber a sua origem, sendo que a pesquisa continuou até 1972, 

apesar do descobrimento da penicilina em 1945”
49

.  

Diniz assevera que “O caso ficou conhecido como Tuskegee, atualmente ainda é usado 

para demonstrar o abuso feito com o ser humano em nome da ciência”
50

. Um grande 

desrespeito evidente nesta fase, deu-se com os negros sifilíticos, que eram submetidos a 

constrangimentos, e, mesmo após a descoberta do tratamento da aludida doença, eram 

utilizados nas pesquisas. 

O ginecologista André Hellegers motivado por inúmeros questionamentos nos centros 

de reflexões decidiu criar o Kennedy Institute of Ethics para, assim, dedicar-se a fisiologia da 

reprodução e da bioética
51

: 

Vale registrar que Hellegers reivindica sua paternidade diante da criação da 

palavra Bioética, pelo motivo de ter participado da criação do livro de Potter, 

e usado desta palavra no Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of 

Human Reproduction and Bioethics, agora chamado instituto Kennedy de 

Bioética
52

. 

Em 1974, formou-se, então, a Comissão nacional para a Proteção de Sujeitos 

Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental, “[...] com o objetivo de levar a cabo um 

estudo completo que indicasse os princípios éticos básicos que deveriam nortear a 

experimentação de seres humanos nas ciências do comportamento e na biomedicina”
53

. 

Assim, foi solicitado aos membros da comissão, que no período de quatro meses, 

elaborassem um relatório de pesquisa envolvendo fetos humanos
54

. 

Contudo, os pesquisadores resolveram deixar esse relatório de princípios éticos para o 
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final da pesquisa, não dando a ele a devida importância, “[...] esses pesquisadores demoraram 

quatro anos para fazer a publicação do relatório, esse ficou conhecido como Relatório 

Belmont”
55

. “[...] um documento que ainda hoje é um marco histórico e normativo para a 

Bioética”
56

. 

Após quatro anos de experiência a comissão propõe um método, baseado na aceitação 

de três princípios, “[...] os participantes justificaram a escolha do mesmo entre um universo de 

possibilidades, sendo que a escolha baseava-se em uma estrutura profunda do pensamento 

moral”
57

. 

Os princípios bioéticos constituíram a primeira tentativa de regulamentação ética da 

pesquisa e aplicação científica das novas descobertas
58

. Deste modo, far-se-á no próximo 

elemento uma breve explanação do surgimento da bioética no Brasil. 

2.2 BIOÉTICA NO BRASIL 

A bioética chegou ao Brasil tardiamente, enquanto isso, em vários países já havia 

inúmeras obras literárias e estudos sobre o assunto. Passou-se duas décadas em silêncio 

absoluto, enquanto isso o mundo na década de 70 e 80 estava a todo vapor em torno dos 

estudos
59

. 

No entendimento de Anjos,“Nesse período que a Bioética surgiu, o Brasil passava por 

um momento critico de sua história, na qual vivia um regime político de exceção, com 

restrições à liberdade democrática, até mesmo com tortura e guerrilhas”
60

. 

A sociedade passava por um momento tão critico que se esqueceu de analisar se a 

população teria ou não direitos humanos a ser respeitado. Mesmo assim, com os avanços nas 

áreas tecnológicas, a biomedicina buscava desafios éticos
61

.  

Em meados dos anos 80 com o movimento das diretas já – momento em que se 
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reivindicava por eleições presidências diretas no Brasil – com o objetivo alcançado, a 

população pôde votar e assim foi eleito o primeiro presidente, Tancredo Neves, pelo colégio 

eleitoral
62

. 

Anjos traz importante relato: 

Com a redemocratização no Brasil, os debates na sociedade se abrem e se 

intensificam. A consciência social se manifesta em importantes momentos, 

entre os quais a promulgação da Carta Magna, a 8º Conferência Nacional de 

Saúde, revisão do Código de Ética Médica, entre outros
63

. 

A implantação do sistema único de saúde (SUS), foi criado juntamente com a 

Constituição de 1988 (CRFB/88), passando a ser um dever do Estado e um direito da 

população. 

Anjos aduz que: 

No ano de 1995, precisamente em 18 de fevereiro, foi oficialmente 

constituída a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), no ano seguinte foi 

realizado o primeiro congresso da sociedade nas imediações do Instituto 

Oscar Freire da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
64

. 

Pessini e Barchifontaine destacam as finalidades da sociedade brasileira de bioética. 

Nas seguintes palavras: 

Reunir pessoas de diferentes formações científicas ou humanísticas 

interessadas em fomentar o progresso e a difusão da Bioética; 2) estimular a 

produção cultural de seus associados e divulgar os propósitos da Bioética; 3) 

assessorar, quando solicitada, projetos e atividades na área da Bioética; 4) 

apoiar movimentos e atividades que visem à valorização da Bioética e deles 

participar
65

. 

Com a realização do primeiro congresso brasileiro de bioética (SBB), o Brasil adquiriu 

respeitabilidade, a ponto de ser requisitado a participar da discussão que originou a resolução 

196/96
66

, criando um sistema de avaliação ética em projetos que envolvessem seres 
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humanos
67

. 

A bioética no Brasil é relativamente jovem, pois, apesar das iniciativas ocorridas 

durante os anos 80 no campo da biomedicina, somente nos anos 90 é que realmente surgiu
68

. 

Os estudiosos da bioética estão em constante aprimoramento, desde o surgimento da 

SBB, assim, com o passar dos anos tem-se um aumento dos membros participantes. Dessa 

forma, para um melhor entendimento faz-se necessário conceituar bioética. 

2.3 CONCEITO 

Inicia-se com os ensinamentos de Diniz “Bioética é um neologismo construído a partir 

das palavras gregas bios (vida) + ethos (relativo à ética)”
69

. O termo foi empregado pela 

primeira vez pelo oncologista e biólogo norte-americano Van Rensselder Potter em 1991
70

. 

Dworkin enfatiza que: 

Para expressar o conceito de vida, os gregos os gregos usavam duas palavras 

que estabelecem essa distinção: zoe, para significar vida física ou biológica, 

e bios, para eles designava a vida como um processo vivido, vida física ou 

biológica
71

. 

Para Fátima Oliveira a bioética é definida como “A busca de benefícios e a garantia da 

integridade do ser humano, tendo como fio condutor o princípio básico da defesa da dignidade 

humana”
72

. 

Embora muitas sejam as definições apresentadas, não existe uma uniformidade quanto 

a um conceito de caráter universal para a bioética. Ainda hoje há quem encontre dificuldades 

para definir o termo
73

. 

Léo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine conceituam bioética. Veja-se: 
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Um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (ética). 

Pode-se defini - lá como sendo o estudo sistemático das dimensões morais – 

incluindo visão, decisão, conduta e normas morais – das ciências da vida e 

do cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 

contexto interdisciplinar
74

. 

A enciclopédia de bioética, coordenada por W.T. Reich, na edição de 1978, define a 

bioética como: “O estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos 

cuidados da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios 

morais”
75

 

Sendo que a edição de 1995 trouxe uma definição mais abrangente: 

Bioética é o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão 

moral, decisão, conduta e políticas – das ciências da vida e atenção à saúde, 

utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário 

interdisciplinar
76

. 

Inicialmente, a bioética era tida como um movimento social que lutava pela ética nas 

ciências biológicas e áreas relacionadas. Hoje, possui a função de buscar mais humanismo nas 

experiências e práticas científicas que utilizam o ser humano
77

. 

Extrai-se dos ensinamentos de Bellino: 

Bioética envolve uma problemática complexa que vai muito além da 

responsabilidade dos médicos, dos cientistas, dos biotécnicos, mas também 

as decisões e o destino de cada homem, as responsabilidades políticas e 

culturais da coletividade, e por isso vai além da deontologia pura 

profissional e da ética médica. A Bioética é a ética aplicada ao bio-reino. A 

Bioética não é a ética da ciência, nem uma ética científica 
78

. 

Garrafa leciona que bioética significa ética aplicada à vida e se apresenta como a 

procura de um comportamento responsável por parte daquelas pessoas que devem decidir 
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tipos de tratamentos, pesquisas ou posturas com relação à humanidade
79

. 

Nesse sentido, asseveram Pessini e Barchifontaine: 

Também se define bioética como o estudo sistemático das dimensões morais 

– incluindo visão, decisão e normas morais – das ciências da vida e do 

cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 

contexto multidisciplinar
80

. 

Segundo Potter, “[...] a finalidade da Bioética é auxiliar a humanidade no sentido de 

participação racional, cautelosa, no processo de evolução biológica e cultural”
81

. 

Após conceituar-se bioética, faz-se necessário apresentar os três princípios que a 

orienta. 

2.4 PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA 

Os princípios a serem abordados são à base de formação da bioética, sendo que estes 

levaram anos para sua efetiva definição. 

Assim sendo, surgiram com o Relatório Belmont
82

, que foi divulgado oficialmente no 

ano de 1978 e teve um grande impacto
83

. Se tornando não apenas uma referência para a ética 

que envolvia pesquisas humanas, mas também, com uma referência à ética no geral: 

Esses princípios que iluminaram a nova caminhada da humanidade, foram 

publicados pela National Commission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research (comissão nacional para a proteção 

dos seres humanos em pesquisa biomédica e comportamental), que foi 

constituída pelo governo norte-americano [...]
84

. 

O governo norte-americano pretendia com esse estudo definir quais princípios 

serviriam de base para toda pesquisa que envolvesse ser humano nas ciências 

comportamentais e na biomedicina. 
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Para um entendimento harmônico dos princípios, faz-se necessário organizar os seus 

conceitos.Nesse sentido, fundamenta Sgreccia: 

A formulação dos princípios sem uma fundamentação ontológica e 

antropológica torna os princípios estéreis e confusos. É necessária uma 

sistematização e uma hierarquização com o fim de harmonizar e unificar seu 

significado. É por isso que, se relermos esses princípios de acordo com uma 

conexão hierárquica (ontologicamente fundamentada), reaparecerá sua 

validade, bem como seu sentido
85

. 

Os três princípios éticos identificados pelo Relatório Belmont são: princípio da 

autonomia, beneficência e justiça
86

. 

Na ordem citada anteriormente, a referência é em sentido ao respeito ético com os 

doentes enfermos, relacionamento entre médico e paciente e, por último a preocupação com a 

saúde e o tratamento a ser aplicado. A seguir, abordar-se-á as características de cada princípio. 

2.4.1 Principio da autonomia 

Este princípio surgiu pela falta de consideração dos pesquisadores com a vida humana, 

na qual faziam experiências sem ao menos saber se o paciente consentia ou não. 

Chegou a um limite em que sociedade e enfermos não suportavam mais a maneira de 

como eram manipulados os pacientes em experiência, [...] os enfermos começaram a exigir 

seus direitos tendo como base, as cartas dos direitos dos enfermos
87

, podendo assim, o 

paciente, diante de um diagnóstico, aceitar ou não o tratamento facultando-o a optar por 

outro
88

. 

O princípio da autonomia almeja o respeito pelas pessoas, incorpora pelo menos duas 

convicções éticas, na qual a pessoa deve ser tratada com autonomia e quem estiver com a 

mesma diminuída deve ser protegido
89

. 

Com esse princípio, buscaram-se os direitos fundamentais do homem e, dentre eles, a 

autodeterminação, na qual o homem faz suas escolhas sem intervenção externa. “Esse 
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princípio se inspira na máxima: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam”
90

. 

Assim as pessoas deveriam ser tratadas com respeito à suas decisões, e os que não 

possuíssem uma autonomia para discernirem o que fosse melhor, receberiam amparo de um 

responsável. 

A autonomia diz respeito à vontade racional do homem de fazer leis para si mesmo, ou 

seja, a própria emancipação da razão humana
91

. 

A autonomia refere-se à liberdade de expressão e pensamento, sem qualquer tipo de 

coação, mas para ser autônoma, a pessoa tem que ser capaz de agir conforme suas escolhas. 

Assim, leciona Carlin: 

Este princípio pretende criar uma parceria entre o paciente e o médico, pois 

o médico é conhecedor das técnicas e tratamentos relacionados à saúde na 

busca do melhor resultado, já o paciente, que busca uma solução para o caso, 

é quem irá decidir o rumo de sua vida, e analisar se valerá a pena se 

submeter a tal tratamento, portanto poderá decidir como conduzirá sua vida e 

consequentemente sua saúde
92

. 

Por pessoa autônoma, o relatório Belmont entendia que:“ 

O indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e agir sob a 

orientação dessa deliberação, autonomia é entendida num sentido muito 

concreto, como a capacidade de atuar com conhecimento de causa sem 

coação externa
93

. 

Do ponto de vista prático, isso significa que a vontade deve ser um pré-requisito 

fundamental para a participação na pesquisa científica, fazendo com que a concessão do 

consentimento somente tivesse validez após o conhecimento da pesquisa a ser realizada
94

. 

Esse princípio foi uma base para o homem criar leis em favor da sua dignidade, tendo 

sua própria emancipação, impedindo que um homem explorasse o outro, atribuindo-lhe a sua 

própria vontade. Como observa Silva: 

O princípio da autonomia reclama a transmissão de informação ao paciente, 
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igualmente, não significa que o homem tenha influência na opção científica 

do tratamento escolhido pelo médico e sim que o homem deve exercer 

participação no seu tratamento, e com auxílio do profissional da saúde 

escolher o que será mais viável a sua recuperação
95

. 

Nesta senda, leciona Diniz “Também devem ser levados em consideração os valores 

morais e a crença religiosa de cada paciente na hora da aplicação do tratamento, e por isso é 

tão fundamental que esse princípio seja respeitado pelos profissionais da saúde”
96

. 

Segundo Barretto, o princípio da autonomia estabelece a ligação com o valor mais 

abrangente da dignidade da pessoa humana, representando a afirmação moral de que a 

liberdade de cada ser humano deve ser resguardada
97

. 

Para o referido princípio funcionar corretamente entre médico é paciente, torna-se 

necessário o cumprimento de alguns requisitos de caráter informativo. Assim, ensina Junges: 

O princípio de autonomia tem a sua expressão, no assim chamado 

consentimento informado. O direito ao consentimento informado quer 

proteger e promover a autonomia. A comunicação entre o profissional da 

saúde e o enfermo deve prevenir a ignorância que leve a uma escolha 

constringida e deve suprir a falta de informação e compreensão
98

. 

Outrossim, o consentimento do doente tem que ser espontâneo sobre o tratamento 

aplicado, porém, o paciente tem que estar em condições físicas e psicológicas para seu 

consentimento ter validade. Conforme aduz Junges: 

Os níveis de competência são determinados pela capacidade mental e pela 

suficiente racionalidade e inteligência. Alguém é competente, quando está 

capacitado para processar informações específica, escolher fins e meios e 

agir de acordo, baseado em decisões razoáveis
99

. 

Caso a pessoa não possua competência para decidir autonomamente, a justiça pode e, 

deve intervir, como exemplo, utiliza-se o caso de uma criança que necessita de uma 

transfusão de sangue e os pais recusarem essa necessidade médica para sua sobrevivência, a 

justiça intervém e autoriza sobre a saúde e a vida da criança incompetente. Já se a religião da 
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pessoa não permitir a justiça não intervirá pelo motivo que o código civil garante que crença 

da pessoa deve ser respeitada
100

. 

Ademais, pondera Pessini “Portanto a autonomia é entendida num sentido muito 

concreto, como a capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem coação externa”
101

. 

Esse princípio possui sua base nos direitos fundamentais garantidos pela CRFB/88, em 

seu art. 4º, inciso III, na qual nenhum ente externo governamental pode retirar a 

autodeterminação da pessoa, é claro que se o indivíduo não possuir capacidade para decidir, 

será então transferido essa responsabilidade ao seu representante legal. 

2.4.2 Princípio da beneficência 

O princípio da beneficência, refere-se a fazer o bem, “do latim bonum facere, fazer o 

bem, ao paciente, é o critério mais antigo da ética médica”
102

.  

Preceitua Pessini “O Relatório Belmont afasta a ideia clássica de beneficência como 

caridade e diz que a considera de uma forma mais radical como uma obrigação”
103

. 

A partir do relatório supracitado foram criadas basicamente duas regras, a serem 

seguidas: de não causar dano e de diminuir a possibilidade de risco, aumentando os benefícios 

à saúde. 

Para Clotet “Esse princípio se ocupa da procura do bem-estar e interesses do paciente 

por intermédio da ciência médica e de seus representantes ou agentes”
104

. 

Engenhardt enfatiza que: 

As obrigações no sentido de agir com beneficência são mais difíceis de 

justificar em razão de comunidades morais particulares do que o princípio de 

evitar o uso da força não-autorizada, porque é possível chegar à resolução 

coerente de disputas morais por acordo sem acolher o princípio da 

beneficência
105

. 
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Nesse contexto, a beneficência no âmbito moral deixa um questionamento quanto, a 

saber, o que é bom ou apropriado, assim refletindo na busca constante de uma vida boa e de 

solidariedade humana. 

Dessa forma, a beneficência exige que os agentes morais se abstenham de causar 

prejuízo aos outros, mas também inclui deveres de agir em prol do próximo, promovendo seu 

bem estar
106

. 

No seu sentido estrito deve ser entendida, conforme o Relatório Belmont, como uma 

dupla obrigação, primeiramente a de não causar dano e, em segundo lugar, a de maximizar o 

número de possíveis benefícios, bem como minimizar os prejuízos
107

. 

O médico e qualquer profissional da saúde sempre irão agir com cautela para não 

prejudicar o paciente, podemos citar como exemplo quando o paciente possui uma doença 

incurável, o médico então deverá analisar todo o contexto de vida e o emocional do paciente, 

para, enfim, decidir se comunica ou não seu estado de saúde, pois, para muitos, tomarem 

conhecimento de que sua vida estaria chegando ao fim poderia criar uma barreira emocional e 

não aceitariam qualquer tratamento, mesmo que fosse sem traumas
108

. 

A beneficência deve ser vista como um compromisso do estudioso para com a 

pesquisa científica, com o intuito de assegurar o bem-estar das pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com o experimento
109

. 

Silva entende que sua máxima é que todo e, qualquer tipo de tratamento médico deve 

ser voltado para melhorias do paciente
110

. Dessa forma, requer que o médico ou profissional 

da saúde evite ao extremo qualquer dano ao paciente, minimizando os possíveis riscos
111

. 

Conforme menciona Durand, o objetivo no campo da saúde desse princípio é “não 

usar a arte médica para causar males, injustiças ou para prejudicar, aplicar os tratamentos 

exigidos para aliviar o doente e melhorar seu bem-estar e, se possível, fazê-lo recobrar a 
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saúde
112

. 

2.4.3 Princípio da justiça 

Esse princípio busca a imparcialidade na repartição dos riscos e benefícios no que se 

refere à prática médica pelos profissionais da saúde, sendo que todos os pacientes deverão ser 

tratados igualmente
113

. 

A justiça refere-se à obrigação ética de tratar cada pessoa de acordo com o que se 

considera moralmente correto e apropriado, dar a cada um o que lhe é devido. A justiça requer 

também que a pesquisa atenda as condições de saúde e as necessidades das pessoas 

vulneráveis
114

. 

No entendimento de Sgreccia, o princípio da justiça se refere à obrigação de igualdade 

de tratamento e, em relação ao Estado, de justa distribuição das verbas para a saúde, para a 

pesquisa
115

. 

Portanto, essa igualdade que se busca no tratamento, deve ser entendida, como a forma 

de tratamento e investimento, tendo em vista, que cada indivíduo possui um tratamento 

específico, pois são diferentes os casos clínicos e a situação social em que vive. 

O aludido princípio como leciona Clotet, requer a imparcialidade dos médicos e 

profissionais da saúde na repartição de riscos e benefícios, pois, todos os pacientes devem ser 

tratados igualmente. Sendo que a injustiça caracteriza-se por negar um direito a pessoa que o 

detenha
116

. 

Nas palavras de Durand, o princípio da justiça designa, pois, a exigência de dar a cada 

um, o que lhe é devido, aquilo a que tem direito
117

. 

Extrai-se dos ensinamentos de Junges que: 

O princípio da justiça tem como ponto de partida a igualdade de todos e 

assume a perspectiva deontológica da imparcialidade, típica do mundo 

anglo-saxão, analisando o problema sob o ponto de vista dos direitos e 
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deveres
118

. 

O princípio em estudo representa uma perspectiva deontológica da igualdade e da 

imparcialidade, quando não se supre a necessidade com a justiça deve-se, então, partir para o 

lado social em busca de uma desigualdade menor. 

Esse princípio deve ser visto como um exemplo para exterminar com a falta de 

igualdade social, tanto em relação ao respeito, quanto em relação à consideração da pessoa 

humana
119

. 

Conclui-se que esse terceiro princípio, juntamente com os demais, visa à proteção a 

vida do ser humano, perfazendo a necessidade de ser analisado em contexto com os princípios 

já elucidados, uma vez que diretamente ligados. 

Todos os princípios de bioética estão devidamente interligados com a fecundação 

artificial humana, fruto de pesquisa do capítulo seguinte. 
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3 FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL HUMANA

A busca pela realização pessoal de ter um filho, gerado no próprio ventre fez com que 

as novas técnicas de reprodução humana ganhassem espaço na sociedade. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano de 1948, o direito 

reprodutivo ganhou denotação de um direito humano, que se consolidou definitivamente no 

ano de 1966, nos Pactos Universais de Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia Geral
120

. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos diversos tratos internacionais 

foram criados para a proteção dos direitos fundamentais, impulsionando o surgimento do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos
121

. 

Vale ressaltar, que todas as pessoas que procuram uma forma de reprodução artificial 

possuem um histórico de inúmeras tentativas infelizes de reprodução de forma natural. 

3.1 SÍNTESE HISTÓRICA 

Na mitologia surgiram inúmeras mulheres que engravidaram sem ao menos ter uma 

relação sexual, e se dizia que era através de alguma força
122

: 

Sauwen e Hryniewicz asseveram que: 

O mito de Ates é um bom exemplo de inseminação fora da relação sexual. 

Segundo esse mito, Zeus enquanto sonhava teve uma ejaculação, e o sêmen 

caíram na terra e gerou o hermafrodita Agstidis. Através desse mito mostra-

se que o homem desde os tempos mais remotos desejava a possibilidade de 

fecundação sem o ato sexual
123

. 

                                                 
120

 PIOVESAN, Flávia. Os direitos reprodutivos como direitos humanos. In: BUGLIONE, Samantha (org.). 

Reprodução e sexualidade: uma questão de justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 63. 
121

 PIOVESAN, Flávia. Os direitos reprodutivos como direitos humanos. In: BUGLIONE, Samantha (org.). 

Reprodução e sexualidade: uma questão de justiça, p. 67. 
122

 SAUWEN, Regina Fiuza. HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da Bioética ao biodireito. Rio de 

Janeiro: Lumen Júris, 1997, p. 72. 
123

 SAUWEN, Regina Fiuza. HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da Bioética ao biodireito, p. 72. 



33 

Quando a fecundação sem ato sexual deixou de ser simplesmente um mito e passou a 

ser possível, a engenharia genética tornou-se uma área da tecnologia interessante para os 

estudiosos. 

Dados históricos apontam três fases do desenvolvimento da fecundação artificial 

humana: 

Na primeira fase, houve uma tentativa de inseminar um peixe, no ano de 

1755, por um biólogo italiano, que obteve um resultado satisfatório. Já, no 

ano de 1799, o médico e biólogo inglês John Hunter, conseguiu realizar com 

sucesso a fecundação por inseminação assistida em seres humanos
124

. 

A segunda fase da fecundação artificial humana aconteceu no ano de 1953, com a 

descoberta da estrutura em hélice do DNA
125

. 

Para Fernandes “Entre os anos de 1970 e 1975, vários geneticistas realizaram estudos 

sobre a fertilização in vitro com óvulos humanos, coleta de espermatozóides e óvulos, 

formação de embriões extracorporeamente e sua posterior implantação no útero”
126

. 

Com o nascimento do primeiro bebê de proveta, em 1978, foi comemorado o sucesso 

de todas as pesquisas realizadas com fertilização assistida, esse momento fez parte da terceira 

fase da fecundação artificial humana
127

. 

Os direitos humanos surgiram com o pós-guerra e para que fosse melhor definido, foi 

criado a Declaração Universal de 1948, e reiterada pela Declaração dos Direitos Humanos de 

Viena de 1993
128

. 

Sendo que, em 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, como o marco de reconstrução dos direitos humanos, com o fim da 

segunda guerra. Nesse momento foi feito a universalidade e indivisibilidade dos direitos 

humanos
129

. 
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A universalidade dos direitos refere-se a qualquer pessoa, pois, ser pessoa é ser titular 

de direitos. E a indivisibilidade dos direitos serve como garantia aos direitos políticos e civis, 

visando o direito social, econômico e cultural. 

Todos os direitos humanos consolidam-se definitivamente nos Pactos Universais de 

Direitos Humanos, “[...] sendo que a Declaração de Viena de 1993 renova o dever da 

indivisibilidade e da universalidade dos direitos humanos”
130

. 

Além da busca pelos direitos humanos, também se buscava, uma colocação da mulher 

como uma pessoa que deveria ser respeitada, e assim eliminar as discriminações e a violência 

que sofria: 

Piovesan preleciona que: 

Com o Plano de Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento 

de Cairo no ano de 1994, e posteriormente em Pequim no ano de 1995 a IV 

Conferência Mundial da Mulher foi dado um grande passo na forma de 

como pensar e assim legitimaram os direitos reprodutivos criando formas 

alternativas na intervenção da saúde reprodutiva
131

. 

A ideia de interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos teve como 

estopim o fato de privar as mulheres dos direitos reprodutivos, causando, dessa forma, a morte 

de inúmeras mulheres pelo motivo de não gerarem a prole, visto que, nessa circunstância 

eram tidas como uma maldição.
132

. 

Foi com a Conferência de Cairo
133

 que os direitos reprodutivos ganharam força de 

direitos humanos, permitindo liberdade e autodeterminação individual para o livre exercício 

da sexualidade e reprodução humana, sem qualquer discriminação, dando ênfase ao direito de 

igualdade e segurança sexual. 

Essa conferência permitiu a liberdade e a autodeterminação do indivíduo, no que diz 
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respeito ao livre exercício da sexualidade e da reprodução humana. Tendo em vista a 

eliminação da interferência estatal, discriminação e a temível violência. A partir deste 

momento, homens e mulheres passaram a ter autonomia nas suas escolhas, e o poder de 

decidir no campo da reprodução humana
134

. 

Sem sombra de dúvidas, muitas conquistas sobre a liberdade adquirida, foram uma 

luta na qual as mulheres tiveram que conquistar, para poder almejar o seu lugar perante a 

sociedade.  

Assim, expõe Villela: 

A identificação da saúde, como um direito, a busca da autodeterminação das 

mulheres no exercício da sua sexualidade e capacidade reprodutiva e 

também a autonomia sexual e reprodutiva, como uma dimensão da saúde 

são, sem dúvida, construções conceituais e práticas nas quais nos 

empenhamos com êxito
135

. 

A saúde passou a ser reconhecida como um direito humano, por tanto, começou a ser 

analisada como um desenvolvimento individual, que merecia um cuidado especial. 

Os direitos sexuais e reprodutivos estão estreitamente ligados à ideia de saúde, como 

produção humana, no que diz respeito à autonomia do indivíduo com relação ao que fazer 

com o próprio corpo
136

. 

Ademais, com a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos, alcançados na 

Conferência de Cairo, é possível afirmar que uma das grandes barreiras foi quebrada, 

passando a humanidade a aceitar as possíveis formas de reprodução humana e, assim, não 

acreditar somente na reprodução humana natural. 

Tanto os direitos sexuais quanto os direitos reprodutivos, possuem suas bases 

históricas nos movimentos sociais. Veja-se: 

Voltando ao Brasil colonial, observa-se que a Igreja Católica com toda força 

que possuía, buscava o aperfeiçoamento da raça brasileira, construindo uma 

sociedade portuguesa cristã, na busca dessa sociedade, apoiava o dever da 

                                                 
134

 PIOVESAN, Flávia. Os direitos reprodutivos como direitos humanos. In: BUGLIONE, Samantha (org.). 

Reprodução e sexualidade: uma questão de justiça, p. 76. 
135

 VILLELA, Wilza Vieira. Direitos sexuais e reprodutivos: afinal, de que falamos? In: BUGLIONE, Samantha 

(org.). Reprodução e sexualidade: uma questão de justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 

81-82. 
136

 VILLELA, Wilza Vieira. Direitos sexuais e reprodutivos: afinal, de que falamos? In: BUGLIONE, Samantha 

(org.). Reprodução e sexualidade: uma questão de justiça, p. 83. 



36 

mulher servir o seu homem, e nesse sentido, de ter quantos filhos Deus e a 

natureza desejarem, essa situação perdurou do período colonial ate o início 

da República
137

. 

Com o crescimento da população, crescia também a preocupação com os alimentos, 

pois, o que era produzido, caso a população continuasse a aumentar em ritmo acelerado 

faltariam alimentos para saciar a necessidade e consequentemente, a pobreza iria aumentar. 

Nessa senda, Buglione aduz que: 

Thomas Robert Malthus, alertava para o perigo das super populações e 

defendia um controle de natalidade, na qual era adotado por vários países, 

sendo que no Brasil, somente nos anos 60 a IPPF (International Planned 

Parenthood Federation), de Londres, trouxe um financiamentos para 

promover o controle de natalidade no país, restringindo a liberdade produtiva 

da mulher e dos casais
138

. 

Ainda no entendimento da autora “Na década de 70 o movimento feminista dos 

Estados Unidos, criou um lema na qual possuía os dizeres: nosso corpo nos pertence. 

Surgindo fortemente o valor da autonomia no âmbito da sexualidade e da procriação”
139

. 

Mais uma vez, cabíveis as lições de Buglione: 

Nos anos 80, houve no Brasil uma grande mudança, passando a saúde a ser 

considerado direito de todo cidadão e um dever do Estado em garanti-la. Já 

no ano de 1983 surgiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) Também nesse período foi criado em São Paulo o primeiro 

conselho da condição feminina que teria como foco principal o controle de 

natalidade na ótica do planejamento familiar
140

. 

Nesse momento a população começa a aceitar o planejamento familiar como uma 

necessidade e, não mais como uma obrigação, podendo colocar em prática a autonomia 

conquistada, pois, o Estado passou a oferecer alternativas e não as impor. 

No entendimento de Buglione,“[...] o PAISM expressou uma linguagem que, 

posteriormente, foi legitimada pela Constituição Federal de 1988 e representada na convenção 
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do Cairo em 1994”
141

. 

Muitas da conquistas foram alcançadas por determinadas porções da sociedade, sendo 

grande parte conquistada pelas mulheres, pois, estas mantinham uma luta constante em busca 

da igualdade para com os homens. 

Vale ressaltar que a CRFB/88, no seu art. 226, §7º, descreve o direito reprodutivo 

como direito fundamental. Veja-se: 

Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§7º Fundado no princípio da dignidade humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre de 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
142

. 

Com esse direito fundado na constituição, a realidade sobre a sexualidade apresentou 

grandes mudanças, pois, no passado era somente responsabilidade da mulher e, hoje o poder 

da família reflete no dever do homem sobre a paternidade, assim como seu papel na 

reprodução. 

Para uma compreensão mais abrangente no tocante a fecundação artificial humana, 

faz-se necessário, no próximo item, uma sucinta conceituação. 

3.2 CONCEITO 

Antes de adentrar no foco da presente pesquisa, no tocante a inseminação artificial, 

torna-se necessário definir o que é a fecundação, em suas sábias palavras expõe Machado “A 

fecundação, que significa criação de um novo ser, ou um novo indivíduo, quando ocorre com 

o homem, é sinônimo de procriação”
143

. 

A inseminação artificial consiste em técnica de procriação assistida mediante a qual se 

deposita de modo asséptico, o material genético masculino diretamente na cavidade uterina da 
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mulher
144

. 

Essas técnicas de reprodução assistida estão cada dia mais eficazes, devido ao avanço 

da tecnologia e da medicina, possibilitando que o ser humano possa resolver problemas de 

esterilidade e solucionar alguns de infertilidade
145

. 

Para Verreschi  

“[...] a fecundação é um processo constituído por várias etapas que ocorrem 

a partir do encontro dos dois gametas e que pode acontecer logo que o óvulo 

seja expulso do folículo ovariano”
146

. 

Tanto a esterilidade quanto a infertilidade são os motivos na qual fazem os casais a se 

submeterem a essas técnicas de reprodução assistida. 

3.3 CONSEQUÊNCIAS 

A utilização cada vez mais frequente das técnicas de fecundação artificial humana, 

consiste em fazer prevalecer o desejo de gerar um filho e desse filho ser biológico, mesmo 

sendo o fator biológico não mais um fato relevante na hora de ter um filho. 

Com o nascimento do primeiro bebê de proveta no mundo, uma menina chamada 

Louise Brown, nascida na Inglaterra, diversas comissões surgiram com o escopo de estudar 

alguns aspectos decorrentes da utilização das técnicas de reprodução humana 
147

. 

Embora a fecundação artificial seja um grande descobrimento humano, traz consigo 

algumas consequências. Assim, a fecundação deixou de ser um acontecimento natural, 

sujeitando-se ao desejo do homem. 

Ademais, com o desenvolvimento da reprodução humana, alguns temas polêmicos 

vieram à tona, questionando a ética, o psicológico e o filosófico. No âmbito jurídico houve 
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algumas adaptações para atender a nova necessidade de conceituar a relação de filiação
148

. 

Inúmeros questionamentos são cabíveis a reprodução assistida no âmbito jurídico, 

“[...] quando se questiona a filiação do nascido através de sêmen de doador, como determinar 

a filiação materna da criança gerada por óvulo de doadora; a filiação não pode ser objeto de 

renuncia, entre outros”
149

. 

Destaca-se as novas palavras criadas especificamente para denominar atos 

relacionados à fecundação artificial, entre elas, podemos destacar: doador de sêmen, de óvulo, 

mãe de aluguel, embriões congelados, fecundação Post Mortem. 

Uma questão jurídica que se levanta é sobre a paternidade, se é possível o marido 

contestar a paternidade do filho inseminado com sêmen de doador. Nesse sentido, leciona 

Machado: 

A lei civil brasileira permite que o marido conteste a paternidade do filho 

somente quando houver impossibilidade física de coabitar com a mulher nos 

primeiros 180 dias ou mais, dos 300 que houveram precedido ao nascimento 

do filho, ou se a esse tempo estavam os cônjuges legalmente separados
150

. 

Alguns juristas entendem que é possível negar a paternidade se provar sua ausência 

prolongada na época da fecundação. Contudo, outros juristas como “José Celso Camargo 

Sampaio, entende que se houver concordância do marido, autorizando a sua mulher a ser 

inseminada com espermatozóide de terceiro doador, não há o que se questionar a 

paternidade”
151

. 

O Brasil ainda se encontra num estagio inferior aos demais países, principalmente os 

europeus, pois, estes, já possuem leis específicas sobre a paternidade da criança nascida 

através de inseminação artificial. Possuindo um entendimento de que não é possível a 

negativa de paternidade pelo fato da mulher ter sido inseminada de forma heteróloga, pois o 

marido consentiu com o procedimento. 

Ademais, o consentimento do marido vem se revelando fator decisivo para a 

determinação da paternidade em face da inseminação artificial heteróloga, não prevalecendo 
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sentido estrito a presunção legal
152

. 

Por mais que se busque uma possibilidade de negar a paternidade nos casos de 

inseminação artificial heteróloga, será inviável, uma vez que será impossível se encaixar nas 

hipóteses previstas no art. 1.598 do Código Civil brasileiro (CC), na qual será improcedente a 

ação pela falta de legitimidade do pedido de negatória. 

Outro questionamento origina-se na possibilidade da mulher fazer a inseminação 

artificial heteróloga sem o consentimento do marido, nesse caso, não seria enquadrada como 

adultério, pois não houve envolvimento sexual. 

Por tanto, a inseminação heteróloga sem o consentimento do marido pode ser 

classificada como injúria grave, que se constitui na ofensa a honra, ao respeito e a dignidade 

do cônjuge
153

. 

Neste norte, Leite enfatiza: 

A mulher casada recebe o esperma de um doador anônimo que substitui o 

marido estéril. Mas “substitui” com a ausência do marido que, certamente, 

também é participe ativo dessa proposta parenta, razão pela qual não há o 

que se falar em adultério, nem tampouco em “adultério branco” ou 

“infidelidade científica”. Se praticada contra a vontade ou ignorância do 

marido, poder-se-ia qualificar o ato como injurioso, como também é 

injurioso à mulher procedimento do marido que lhe provoque a gravidez por 

este processo, contra a vontade dela, ou lhe ocultando este propósito, na 

procedente apreciação de Caio Mário da Silva Pereira
154

. 

A prática de um ato sem o consentimento do outro conjugue, quebra os deveres de 

afeição e respeito recíprocos entre o casal, assim caracterizando dolo por parte de quem 

cometeu. 

Para que a mulher seja inseminada artificialmente independe dela ser casada ou em 

união estável. “Porém se for casada em união estável, tem alguns critérios que devem ser 

compridos: caracterizar coabitação, notoriedade e fidelidade, devendo, pois, os companheiros 
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provar sua situação de fato para somente após isso poder fazer uso das técnicas”
155

. 

Fernandes ensina que: 

A união estável é realmente um ponto critico para criança nascida de 

inseminação artificial heteróloga, pois se futuramente o companheiro de sua 

mãe negar sua paternidade, o mesmo jamais terá um pai, devido ao 

anonimato do doador de sêmen
156

. 

Nesse caso caberá ao filho comprovar a coabitação de sua mãe com o companheiro e 

assim impossibilitar a negativa de paternidade. Nesse contexto, extrai-se da lição de Krell: 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o doador do material fecundante será 

o genitor da criança sob o prisma biológico, mas não poderá ser considerado 

pai, diante da ausência de qualquer objeto de sua parte de integrar o projeto 

parental consistente na formação e desenvolvimento da criança a ser 

concebido
157

. 

Sendo assim, a inseminação artificial heteróloga consentida pelo marido, não é 

passível de contestação da paternidade. 

A fecundação artificial humana ocorre quando o casal tenha esgotado todas as 

alternativas possíveis de gerar um filho de forma natural. A seguir, será definida a diferença 

entre esterilidade e infertilidade uma das possíveis causas que impossibilita a fecundação de 

maneira natural. 

3.4 DISTINÇÃO ENTRE ESTERILIDADE E INFERTILIDADE 

Para Leite, “A história da humanidade sempre revelou uma intensa preocupação com a 

questão da fecundidade e, inversamente, temeu o risco da esterilidade, motivo de degradação 

no grupo familiar social”
158

. 

A Esterilidade desde as épocas mais remotas, sempre foi vista como uma maldição e 

até mesmo como castigo, chegando ao ponto de acreditar-se nas bruxas como causadoras. A 
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mulher estéril era encarada como um ser maldito, que precisava ser banida do convívio social. 

Para os judeus, a esterilidade era considerada como castigo de Deus
159

. 

Em tempos de esterilidade considerada uma maldição, observava-se que a fecundidade 

sempre foi vista como graça divina, “a chegada dos filhos sempre foram vinculadas as noções 

de fortuna, riqueza, prazer, alegria, fartura, privilégio e dádiva divina” 
160

. 

Oportunas são as palavras de Machado: 

A situação da mulher estéril, já que até o final do século XV não se admitia a 

possibilidade de ocorrência da Esterilidade masculina, não mudou muito 

com a Idade Média. Com a descoberta dos novos elementos terapêuticos, 

procurava-se curar o mal através de rudimentares fórmulas como: chás, 

ervas, uso de metais e pedra preciosas, invocação religiosa, rituais e 

fragmentações etc.
161

. 

Ademais, só no final do século XVI (em 1590), com a invenção do microscópio, por 

Leenwenhoek, é que foi possível começar a estudar a esterilidade conjugal
162

. 

Até então, somente a mulher era considerada estéril e, com os poucos avanços nas 

tecnologias, o homem demorou a ser também considerado estéril. 

Somente no ano de 1667 foi admitida a possibilidade de esterilidade masculina, 

quando Johann Ham afirmou que a esterilidade também podia ocorrer pela falta ou escassez 

de espermatozóide
163

. 

Mesmo diante de várias experiências para buscar uma explicação para e esterilidade “o 

homem só foi então considerado como estéril tanto quanto a mulher, no século XVII. 

Portanto, a noção de esterilidade conjugal surgiu nesse momento”
164

. 

Ensina Machado sobre a utilização do termo esterilidade e infertilidade: 

Muito embora não seja correto, os termos Esterilidade e Infertilidade são 
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usados indistintamente, para designar a incapacidade de reprodução. A 

Esterilidade se caracteriza pela impossibilidade de ocorrer a fecundação 

numa situação irreversível. É a incapacidade definitiva para conceber. [...]. A 

Infertilidade é a incapacidade de ter filhos vivos, sendo possível a 

fecundação e o desenvolvimento do embrião ou feto, equivalendo à 

hipofertilidade
165

. 

Ressalta-se que a principal diferença entre infertilidade e esterilidade consiste nas 

chances de reversão, pois aquela tem-se apenas menos chance e, esta é considerada nula a 

possibilidade de gerar um filho. 

Pessini e Barchifontaine lecionam que: 

A prevenção da Infertilidade é sem dúvida preferível às tentativas de sua 

superação; fatores ambientais como poluição, fumo stress, contraceptivos, 

prática de abortos clandestinos, doenças sexualmente transmissíveis e fatores 

emocionais. A título de exemplo, no Brasil há uma situação de Infertilidade 

decorrente do uso distorcido da esterilização feminina: mulheres 

esterilizadas, com ou sem prévio consentimento e desejosas de uma gravidez 

[...]
166

. 

O desejo de gerar um filho, muitas vezes é interrompido pela falta de orientação que 

essas mulheres recebem, por isso, o interessante seria desenvolver uma política de orientação 

de como se prevenir de uma gravidez indesejada e todo um suporte para ter uma gravidez 

tranquila livre de estresses. Dessa forma, proporcionar tanto para a mãe como para criança um 

conforto extra. 

Para um melhor entendimento, faz-se necessário demonstrar as causas da esterilidade 

feminina e também a masculina. Nesse sentido, são circunstancias que causam a esterilidade 

feminina: 

Causas ováricas: ausência de gônadas: congênita ou adquirida (tumores, extração 

cirúrgicas, inflamações); anomalias da ovulação; alterações da fase lútea; endometriose e 

tendência letal do óvulo
167

. 

Causas tubáricas: é a obstrução tubária considerada a principal causa. Causas uterinas: 

por lesões do endométrio, por falta de permeabilidade, e pelo fator mecânico
168

. 
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Causas cervicais: alterações congênitas, posições anormais, alterações morfológicas ou 

na dimensão do colo, miomas e polipos cervicais, cervicites, lesões traumáticas e alterações 

funcionais
169

. 

Causas viginais: devido à má formação congênita, alem de outras, causas psíquicas, e 

outras como a obesidade, alteração das glândulas renais, ou tireóides, carências vitamínicas 

importantes, drogas entre outros
170

. 

Na maioria das vezes, a esterilidade ou a infertilidade encontra-se diretamente ligada a 

problemas físicos ou psicológicos. 

Ademais, na busca pela realização profissional tanto homens quanto mulheres, vão 

adiando o desejo de ter filhos e, muitas vezes quando decidem deparam-se com a 

impossibilidade. 

Pode-se destacar entre os homens as principais causas de esterilidade: 

Alterações congênita por inexistência de espermatogênias por anomalias 

cromossômicas, ausência de espergênia por destruição ou imaturidade, por 

anomalias nas vias excretoras, alteração das glândulas acessórias, anomalias 

diversas na ejaculação ou na inseminação como também defeitos estruturais 

ou morfológicos dos espermatozóides
171

. 

Leite aduz que “A Esterilidade masculina atinge o homem naquilo que ele tem de mais 

profundo e provoca grandes abalos emocionais”
172

. 

Por mais resistente que os homens aparentam ser, perante a sociedade, o fato de 

descobrirem a sua falta de potencial de reprodução é um choque que muitos não conseguem 

libertar-se facilmente. 

Hoje é sabido que tanto o homem como a mulher podem ter dificuldades de gerar um 

filho, porém, nas épocas mais remotas era somente atribuída à mulher a dificuldade de gerar 

uma prole. Até o final do século XV, era inadmissível uma mulher estéril e, jamais era 
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cogitada a possibilidade de esterilidade masculina
173

. 

Felizmente hoje, pode–se contar com o apoio de algumas técnicas para realizar-se a 

reprodução quando a mesma não é possível por vias naturais. A seguir far-se-á uma análise de 

algumas das possíveis técnicas de reprodução humana. 

3.5 ALGUMAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA 

Extrai-se dos ensinamentos de Leite “A procriação artificial surge como meio legítimo 

de satisfazer o desejo efetivo de ter um filho em benefício de um casal estéril
174

”. 

Nessa linha de raciocínio, é assenteVerreschi:  

As técnicas de reprodução assistido, surgiram primeiramente no campo da 

veterinária e da zootécnica a fim de proporcionar maior rendimento na 

produção animal, permitir o cruzamento de animais afastados 

geograficamente e facilitar a obtenção de animais com características 

selecionadas
175

. 

A partir de 1960 com o desenvolvimento de contraceptivos orais, foi proposta a 

aplicação das técnicas artificiais de reprodução para tratamentos de casos de esterilidade 

conjugal [...]
176

. 

Para Pessini e Barchifontaine
177

, as técnicas de reprodução assistida são: 

Inseminação artificial: técnica na qual os espermatozóides, ou o sêmen, são 

captados em meio de cultura e introduzidos por meio de sonda no tratado 

genital feminina. Fertilização In Vitro e Transferências de Embriões 

(FIVETE): nessa a fertilização do óvulo pelo espermatozóide ocorre em 

laboratório. Transferência Intratubária de Gametas (GIFT): neste caso, os 

espermatozóides e os óvulos colhidos anteriormente por aspiração vaginal 

são transferidos diretamente para as trompas por laparoscopia. 

A princípio foram essas as técnicas que surgiram para auxiliar a reprodução humana. 
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Contudo, ante o avanço da ciência, têm-se, atualmente um aprimoramento das mesmas. 

Nesse sentido, menciona Jungues: 

Hoje, existem técnicas que combinam as vantagens da FIVETE e da GIFT. 

Depois da fecundação in vitro, transfere-se o embrião em diversos estágios 

de desenvolvimento para trompas de falópio e não para o útero como era 

costume, pois as trompas são o lugar natural das primeiras segmentações e 

dos primeiros dias de gravidez. [...] Foram criadas também técnicas mais 

sofisticada de manipulação dos gametas, especialmente no caso de 

Esterilidade masculina. Trata-se de injetar diretamente o espermatozóide no 

óvulo abrindo um sulco na sua membrana de envoltura (ICSI: injeção 

intracitoplasmática de espermatozóide)
 178

. 

A reprodução humana assistida através de inseminação artificial (IA) deve ser 

utilizada sempre respeitando os princípios da autonomia, beneficência e da justiça. “O médico 

deve utilizar-se dessas técnicas somente se não houver outro tratamento para contornar a 

Infertilidade”
179

. 

Dentre as mais recentes técnicas de reprodução humana assistida, pode-se citar a troca 

de citoplasma, a criação artificial de óvulo, o transplante de núcleo, o congelamento do tecido 

ovariano, o congelamento de óvulos e ainda a clonagem humana
180

. 

Assim, com a troca de citoplasma, retira-se parte do citoplasma do óvulo da mãe e 

troca-se por um citoplasma de óvulo jovem de uma doadora, para ser fecundado
181

. 

O óvulo criado em laboratório é feito através de qualquer célula do corpo que é 

transformada em célula reprodutiva. Há, ainda, a possibilidade de esses óvulos serem 

congelados. Contudo, esse procedimento acarreta a perda da qualidade dos mesmos e a 

possibilidade de má formação do feto
182

. 

A clonagem é uma forma de reprodução assexuada que tem por base o único 

patrimônio genético e, é feita artificialmente, os indivíduos que resultam de tal processo 
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possuem as mesmas características do doador do cromossomo
183

. 

Assim, Ferraz sustenta que: 

Tais técnicas: troca de citoplasma, a criação artificial de óvulo, o transplante 

de núcleo, o congelamento do tecido ovariano, o congelamento de óvulos e 

ainda a clonagem humana, ainda estão em fase experimental, porem, a 

eventual ausência de regulação pelo direito não impede que as mesmas 

sejam utilizadas. Desde que respeitados os princípios constitucionais
184

. 

Vale lembrar que não há método infalível para a reprodução assistida, a média de 

sucesso de fertilização in vitro é de 35%, sendo que, após quatro tentativas aumenta a 

possibilidade das chances de gravidez para 78%
185

. 

Igualmente, todas as técnicas estão em constante evolução para proporcionar a alegria 

de poder gerar um filho, e assim diminuir o sofrimento pela carência da não reprodução e 

cada vez mais desenvolver técnicas mais eficazes e seguras. Tentando minimizar o máximo 

possível o sofrimento dos pais. 

Diante das possibilidades apresentada para ocorrer a fertilização humana de forma 

artificial, faz-se necessário iluminar a possibilidade dessa fecundação ocorrer de forma 

homóloga ou heteróloga, de acordo com a necessidade do casal. A seguir, far-se-á uma 

explanação sobre a fecundação artificial homóloga e heteróloga. 

3.6 MODALIDADES DE FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL 

Diante da realidade de querer gerar um filho e das tecnologias existentes para esse 

acontecimento, devemos observar, que existem várias maneiras desse fato acontecer.  

Segundo a revista Veja: 

Dados recente da OMS (Organização Mundial da Saúde), entre 8% e 15 % 

dos casais em idade férteis tem dificuldades para gerar filhos. Algum desses 

casais inférteis superará o problema com tratamentos convencionais, e o 
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restante dos casais, cerca de 20% terá que recorrer à reprodução assistida
186

. 

As técnicas de reprodução assistida, dividem-se em fecundação artificial homóloga e 

heteróloga, as quais serão abordadas a seguir. 

3.6.1 Homóloga 

Na história, mais precisamente na Idade Média, existem relatos que ocorreu a primeira 

inseminação artificial, onde quem realizou o procedimento foi o médico de reis e papas, 

colocando o esperma do marido na esposa de Henrique IV de Castela
187

. 

Observa-se que desde os primórdios o desejo de gerar um filho já fazia parte do sonho 

de um casal. Outrossim, as técnicas estão em constantes mudanças visando a obtenção de um 

resultado cada vez mais concreto e menos doloroso para a mulher. 

Pessini e Barchifontaine definem como homóloga “quando é utilizado o sêmen ou 

espermatozóides do próprio parceiro”
188

. 

No entendimento de Fernandes: 

[...] pode-se afirmar que se entende por Fecundação Homóloga o processo 

pelo qual a criança que vier a ser gerada por qualquer técnica de reprodução 

assistida for fecundada com a utilização dos gametas masculino e feminino 

proveniente de um casal, casado ou vivendo em união estável, que assumirá 

a paternidade e a maternidade daquela criança
189

. 

Essas técnicas de inseminação artificial dependem de intervenção médica para serem 

realizadas, “trata-se de técnicas úteis ao casal fértil com dificuldade de fecundar naturalmente, 

seja por problemas físicos ou psíquicos”
190

. 

Portanto, para ser classificada como fecundação homóloga é preciso que seja 

inseminado o espermatozóide do marido ou companheiro na sua esposa. 

Nesse sentido, menciona Machado: 
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Se a introdução do sêmen é feita na futura mãe pode-se distinguir a 

inseminação em: homóloga e heteróloga. A inseminação é homóloga se 

existe um casal na iniciativa da procriação e o sêmen provém do varão 

[...]
191

. 

Para melhor entendimento sobre a essência da fecundação homóloga, observar-se-á, a 

seguir, o entendimento de Junges: 

A fecundação é homóloga se os gametas e o útero gestacional provem 

unicamente dos cônjuges. A Infertilidade é causada apenas pela falta do 

ambiente necessário para a fecundação”
192

 

Dessa forma, a fecundação artificial homóloga caracteriza-se pelo procedimento ser 

realizado quando só o sêmen ou o sêmen e o óvulo são fornecidos pelo próprio casal
193

. 

O casal que se submete, conjuntamente, às técnicas de reprodução humana assistida, 

fornecendo seus gametas, assume a paternidade e maternidade do filho gerado sobre tal 

condição. 

3.6.2 Heteróloga 

A inseminação heteróloga é indicada quando existe a esterilidade masculina absoluta 

e, também nos casos de infertilidade em casais, quando se verificar a falência do sêmen do 

marido, que resistiu a tratamentos
194

. 

Assim sendo, a inseminação heteróloga deve ser considerada como última alternativa, 

a ser utilizada diante da impotência do terapeuta de tratar certas infertilidades maiores
195

. 

No entendimento de Carlin: 

A inseminação artificial heteróloga é a combinação das terapias da 

Infertilidade com o com o moderno método de eugenia positiva (a criação de 

seres humanos de pretensa qualidade superior através do recurso a material 

genético masculino selecionado)
196

. 
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Esse tipo de inseminação artificial também é indicado quando existem doenças 

hereditárias ou a presença de incompatibilidade entre o casal. 

No mesmo sentido, contribuindo com os demais entendimentos, afirma Jungues: 

A fecundação é heteróloga, quando existe qualquer contribuição de um 

terceiro tanto para doar algum gameta (masculino ou feminino) quanto para 

alugar o útero
197

. 

Sendo a mulher casada ou solteira, ao utilizar-se do sêmen de qualquer terceiro diz-se 

que essa intervenção é denominada fecundação heteróloga. De todo modo, para ocorrer a 

fecundação heteróloga é necessário um doador, sendo este, indispensável para a ocorrência da 

fecundação heteróloga. 

Na inseminação artificial humana heteróloga, ocorre in vivo, carecendo da 

concordância entre o casal, devendo o marido ou companheiro aprovar o método. Lembrando 

que a filiação deve basear-se na relação conjugal
198

. 

Ademais, com o consentimento do marido ou companheiro, o mesmo jamais poderá 

questionar a paternidade, pois, existiu a concordância de ambos para o procedimento de 

fecundação heteróloga. 

O CC, em seu art. 1.597, inciso V, atribui a paternidade ao marido dos filhos havidos 

por inseminação artificial heteróloga, desde que, aquele tenha autorizado previamente. Nesse 

sentido, expõe Matiello: 

[...] Assim, autorizando a realização da inseminação artificial heteróloga da 

mulher com quem está casado, o marido chama para si a paternidade do filho 

resultante, fazendo com que incida a presunção estabelecida neste 

dispositivo. Embora não se trate de paternidade efetiva sob o prisma 

genético, juridicamente considera-se a existência de laço idêntico ao 

produzido pela geração natural havida no casamento com a participação dos 

cônjuges
199

. 

O cônjuge aceitando a inseminação artificial heteróloga, presume-se a filiação sócio-

afetiva, pois, a vontade de ter um filho e a assunção dos deveres decorrentes da filiação 
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sobrepõem-se a qualquer vínculo biológico. Assim, preceitua o CC
200

: 

Art. 1.597 do Código Civil de 2002 Presume-se concebidos na Constancia 

do casamento os filhos:  

[...] 

V – Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido. 

Fernandes ensina que “Havendo esse consentimento, não poderá o marido ou 

companheiro, posteriormente contestar a paternidade de seu filho [...]
201

”. 

Nessa linha de raciocínio, é assente Ferraz: 

Na reprodução humana assistida, o desejo de ter um filho e assumir todas as 

conseqüências da paternidade e da maternidade é muito mais forte do que 

qualquer traço genético que une os pais ao filho, assim como ocorre na 

doação, assumindo a afetividade papel de destaque
202

. 

Assim o consentimento do marido é uma forma de manifestação evidente de que o 

casal não abriu mão da procriação no casamento e, que marido e a mulher não abrem mão de 

gerarem uma criança. 

O consentimento do marido incide em presunção absoluta, o que significa a 

inadmissibilidade de qualquer contestação ou impugnação
203

. 

Ademais, a presunção de paternidade é absoluta, em face do sigilo do doador, sendo 

impossível o marido contestar a paternidade
204

. A autorização do marido não precisa 

necessariamente ser feito em ato público, basta que consinta com antecedência. 

Portanto, elencado sobre a fecundação artificial humana, esterilidade e infertilidade, no 

próximo capítulo, abordar-se-á sobre a inseminação post mortem e a limitação do fecundado 

ante os direitos sucessórios, foco do presente estudo. 
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4 INSEMINAÇÃO POST MORTEM E DIREITO SUCESSÓRIO DO 

FECUNDADO

A inseminação post mortem acontece quando a mulher é inseminada com o esperma 

do marido ou companheiro, retirado em vida e fecundado quando o genitor encontrar-se 

morto. 

Nesse sentido, aduz Leite: 

A inseminação post mortem, também pode ser chamada de intermediária, 

pelo motivo de não ser nem inseminação homóloga e nem heteróloga, sendo 

a inseminação post mortem uma nova opção de procriação com o esperma 

congelado, retirado do homem ainda em vida
205

. 

Assim, com o objetivo de aclarar sobre o instituto da inseminação post mortem e seus 

direitos sucessórios, torna-se necessário explanar sobre sua origem, através do embrião, 

objeto de análise do próximo elemento. 

4.1 CONCEITO DE EMBRIÃO 

Para Machado “A definição de embrião varia de país para país. Alguns o fazem de 

uma forma escalonada, classificando o fecundado nos termos: ovo fecundado, pré-embrião e, 

por fim, embrião”
206

. 

Diniz leciona quanto ao conceito de embrião: 

Produto da fecundação de óvulo pelo espermatozóide; estado até o terceiro 

mês de gestação; que não pode ser manipulado geneticamente, nem 

produzido, nem armazenado, para servir como material biológico disponível, 

sob pena de prisão
207

. 
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Assim, embrião é o organismo vivo nas primeiras etapas de seu envolvimento, ou seja, 

célula-ovo fecundada. Nesse aspecto pode ser compreendido também, como o feto até o 

terceiro mês de vida intra-uterina
208

. 

Hironaka entende que o conceito de nascituro compreende, portanto, o conceito de 

embrião, sendo desastrosa a separação jurídica ou legislada dos termos, pois, que pode trazer 

mais confusão do que solução, pela interpretação do que sejam diferentes casos. 

A autora define embrião, dizendo que singularmente é um dos estágios de evolução do 

ovo, que se fará nascituro, ainda que não implantado, o embrião está concebido e, desde que 

identificado com os doadores de gametas, a ele será possível conferir herança, assim como ao 

nascituro, tendo em vista, que o art. 1.798 do CC admite estarem legitimados a suceder não 

apenas as pessoas nascidas, mas também aquelas concebidas ao tempo da abertura da 

sucessão. 

4.2 EMBRIÕES SOBRANTES OU CONGELADOS 

Por mais que exista a possibilidade de fazer doações para pesquisas, bem como ser 

mantidos congelados para outra possível inseminação sempre fica uma dúvida no momento da 

destinação desses embriões em relação a essa destinação. 

Assevera Leite: 

Se o embrião é um ser humano em formação, ou melhor, um ser vivo em 

projeto, um ser vivo protegido pelo direito desde sua concepção, não pode 

ser tratado como coisa. Daí decorre um primeiro primado ético com intensa 

repercussão na ordem jurídica: a utilização industrial e comercial dos 

embriões “in vitro” deve ser terminantemente proibida
209

. 

A respeito desse tema, evoca-se a lição de Junges “O embrião não é ainda pessoa 

humana em plenitude, mas pertence à espécie humana e apresenta todas as potencialidades 

para tornar-se pessoa”
210

. 

Ademais, embriões congelados enchem as clínicas de reprodução humana, deixados 

por casais que não pretendem ter mais filhos, “os embriões são os sobrantes de tratamentos de 
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fertilização artificial e que ficam guardados em geladeiras de nitrogênio líquido a espera de 

uma decisão dos pais sobre nova inseminação”
211

. 

Todo embrião que é criopreservado, ou seja, congelado com nitrogênio líquido, pode 

ser deixado por longo período sem comprometer sua eficácia. 

No Brasil não há uma definição no tocante ao destino final dos embriões excedentes, 

porém existe a proibição de serem descartados ou destruídos. 

A única destinação prevista no ordenamento jurídico brasileiro é a utilização do 

embrião congelado por mais de três anos se destinar a pesquisas
212

. 

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 

seguintes condições: [...]  

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 

publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 

depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. 

O art. 225, § 1º, II, da CRFB, dispõe que o patrimônio genético nacional tem que ser 

preservado; assim reza: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético
213

. 

Silva sustenta que “Com efeito, levando-se em conta a preservação da diversidade e 

integridade do patrimônio genético brasileiro [...] deverá atender os direitos difusos e 

coletivos [...]
214

”. 

                                                 
211

 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética o inicio da vida: alguns desafios, p. 134. 
212

 BRASIL. Lei de biosegurança (2005). Lei n. 11.105 de 24 de março de 2005. Disponível em 

<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 set. 2010. 
213

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de 

outubro 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 set. 2010. 
214

 SILVA, Ivan de Oliveira. Biodireito, Bioética e patrimônio genético brasileiro, p. 46. 



55 

Com fundamentos no referido artigo é inadmissível a destruição de embriões 

congelados, pois constituem o patrimônio genético nacional
215

. 

Assim, um dos destinos possíveis aos embriões é a doação destes para pesquisa 

científica, desde que esta pesquisa se reverta em benefício da técnica de reprodução humana 

assistida, ou do próprio embrião
216

. 

O embrião jamais poderá ser tratado coma uma coisa, sendo totalmente proibido sua 

comercialização. Fernandes ensina que: 

Para que seja respeitada a dignidade humana, as experiências com embriões 

devem estar de acordo com três princípios éticos: não produzir embriões 

exclusivamente para pesquisa; não ser reimplantado embriões já testados em 

experiências; possuir o consentimento dos genitores para a utilização dos 

embriões excedentes em pesquisas
217

. 

Mesmo fora do corpo humano, os embriões não podem ser tratados como coisas, “pela 

potencialidade de vida que contém, são pessoas e jamais poderá ser utilizado para satisfazer a 

vontade alheia”
218

. 

Perante as evoluções que estão ocorrendo no âmbito da ciência voltado para a 

reprodução humana, é necessário que haja uma definição jurídica do exato momento em que 

se pode considerar o nascituro. 

Destarte, Fernandes assevera que 

Até certo ponto a ciência define o embrião como conjunto de células, 

podendo então ser objeto de experiências científicas. Um dos grandes 

desafios é definir quando o conjunto de células se transforma em pessoa. 

Levando-se em conta, que a vida sempre foi considerada como iniciada com 

a fecundação pela fusão interna no ventre materno
219

. 

Inúmeros juristas consideram que o embrião humano congelado ou criopreservado não 

pode ser considerado como nascituro, embora apresente carga genética própria. Assim, aduz 
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Machado que: 

Assim, o embrião somente poderá ser considerado “pessoa” a partir do 

momento em que for implantado no útero materno. O embrião humano 

criopreservado, até ser transplantado para o útero materno, não pode ser 

considerado como nascituro, sendo que nascituro é aquele que esta para 

nascer. Nessas condições não é embrião protegido nem tutelado 

juridicamente
220

. 

A origem da vida se confunde com o instante em que o espermatozóide se une ao 

óvulo. Podendo, nesse sentido, afirmar que a vida começa com a concepção. 

Conforme art. 2º do CC: A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento 

com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção dos direitos do nascituro
221

. 

Para Fernandes “Os direitos do nascituro devem ser tutelados desde a concepção, 

esteja ele implantado no útero da mãe ou in vitro”
222

. 

No entendimento de Diniz: 

O embrião, ou o nascituro, tem resguardado, normativamente desde a 

concepção, os seus direitos, porque a partir dela passa a ter existência e vida 

orgânica e biológica própria, independente da de sua mãe. Se as normas o 

protegem é porque tem personalidade jurídica. Na vida intra-uterina, ou 

mesmo in vitro, tem personalidade jurídica formal, relativamente aos direitos 

da personalidade, consagrados constitucionalmente, adquire personalidade 

jurídica material apenas se nascer com vida, ocasião em que será o titular 

dos direitos patrimoniais e dos obrigacionais, que se encontravam em estado 

potencial
223

. 

No direito brasileiro, a vida é reconhecida desde a concepção, ao tutelar a vida intra-

uterina, entende-se que o nascituro é pessoa em condicional, sendo-lhe garantido o direito a 

sobrevivência
224

. 
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Conforme art. 2º do CC: A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento 

com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção dos direitos do nascituro
225

. 

Tanto o embrião com vida intra-uterina, quanto os fecundados in vitro, possuem os 

mesmos direitos, por tratar-se de pessoa em potencial. Possuindo as mesmas condições de 

sobrevivência. 

4.3 PERSONALIDADE JURÍDICA DO EMBRIÃO 

Todas as perguntas se resumem em saber quando começa a existência de uma pessoa, 

ou seja, a partir de quando um indivíduo pode ser considerado pessoa
226

. 

O Código civil reza no art. 2º “a personalidade civil da pessoa começa com o 

nascimento com vida; mas a lei não põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro
227

” 

No campo da aquisição de direitos e obrigações da pessoa humana, pode-se destacar 

duas teorias: a teoria Natalista e a teoria Concepcionista. 

4.3.1 Corrente Natalista 

O nascimento pra ser confirmado como vida humana é necessário que a criança respire 

espontaneamente ao nascer, sem a utilização de aparelhos respiratórios, caso contrario não 

adquire personalidade. 

A teoria Natalista entende que o ser humano só adquire personalidade 

jurídica a partir do nascimento com vida. Enquanto nascituro, o novo ser, 

embora tenha proteção legal, ainda não tem personalidade, estando 

subordinado à condição suspensiva do fato de nascer com vida
228

. 

No mesmo sentido, corrobora Krell que o nascituro na visão Natalista, representa uma 

mera expectativa de pessoa. A personalidade somente é consagrada com a consumação do 
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nascimento
229

. 

4.3.2 Corrente Concepcionalista 

A teoria Concepcionista, que busca estender a personalidade jurídica ao nascituro e ao 

embrião in vitro
230

. 

A teoria Concepcionista adota o entendimento que o novo ser desfruta de direitos a 

partir da concepção. Com a fecundação, dando início ao ciclo de vida, o embrião passa a ser 

caracterizado como pessoa
231

. 

Nessa linha de raciocínio, é assente Machado que: 

Para o direito civil brasileiro o nascimento com vida é o ponto de partida da 

personalidade, que ocorre quando o feto se separa do corpo materno, 

formando um ente organicamente independente, sendo a partir desse 

momento objeto de proteção jurídica, independente da proteção legal que diz 

respeito à genitora
232

. 

Não basta que ocorra só o nascimento, a constatação da vida do nascido ocorre com a 

primeira troca oxicarbônica no meio ambiente, ou seja, desde que tenha respirado, viveu, 

mesmo que pereça em seguida
233

. 

4.4 DA FECUNDAÇÃO POST MORTEM 

O caso conhecido mundialmente como Affair Parpalaix, é o marco inicial das 

discussões sobre fecundação Post Mortem.Veja-se: 

Esse caso aconteceu na França, em 1984, quando a jovem Corine Richard se 

apaixonou por Alain Parpalaix, e o casal começou a manter um 

relacionamento amoroso. Semanas se transcorreram e Alain descobriu que 

estava com câncer nos testículos e que a doença erra incurável
234

. 
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Com uma doença incurável as possibilidades de Alain ser pai um dia eram remotas, 

ainda mais sabendo o grande risco de morte que ele se encontrava. 

Alain queria deixar um herdeiro, por saber da sua situação gravíssima, procurou um 

banco de sêmen e deixo seu esperma lá depositado para futuro uso
235

. 

Ressalta-se ainda que: 

A doença estava evoluindo rapidamente, e o casal resolveu se casar, dois 

dias após o casamento Alain faleceu. Com um desejo incontrolável de ter um 

filho, alguns meses depois Corine procurou o banco de sêmen para se 

submeter à inseminação artificial. O banco de sêmen se recusou a fazer a 

inseminação artificial, alegando a falta de previsão legal, e começou então 

uma enorme disputa judicial
236

. 

A disputa judicial foi pelo fato do banco de sêmen não querer entregar o mesmo, 

alegando que o material genético de pessoa morta não é comerciável e que na França não 

havia leis referente à inseminação Post Mortem. 

Ademais, ensina Pinto: 

Finda a batalha, o tribunal francês de Créteil decidiu por condenar o banco 

de sêmen. Determinou que o esperma fosse enviado ao médico designado 

pela viúva, sob pena se sanção pecuniária. Devido a demora na solução da 

causa, a inseminação artificial não prosperou, uma vez que o espermatozóide 

já não estava mais potencializado para concluir a fecundação
237

. 

Foi a partir desse caso que se começou uma discussão em vários lugares do mundo 

para saber como lidar com situações. Definir o que pode e o que é proibido na criopreservação 

de espermatozóides, especialmente no que se refere à fecundação post mortem. Nesse 

contexto, far-se-á uma abordagem sucinta quanto ao seu conceito, visando facilitar o 

entendimento proposto na pesquisa. 
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4.4.1 Conceito 

Extrai-se dos ensinamentos de Machado que a inseminação artificial post mortem diz 

respeito ao sêmen extraído do marido ou companheiro em vida, sendo utilizado somente após 

o seu falecimento
238

. 

Nesse sentido, trata-se da possibilidade da fecundação do espermatozóide 

criopreservado, sendo uma nova possibilidade de procriação possível a partir do 

congelamento do esperma. 

4.5 FECUNDAÇÃO POST MORTEM E DIREITO CIVIL 

A fecundação artificial post mortem acontece quando a mulher é inseminada com o 

esperma do marido, ou quando é feita por transferência do esperma para o útero, por meio de 

fecundação in vitro, sendo que para ser considerado esse tipo de fecundação o marido já 

deverá estar morto. 

No caso de inseminação artificial post mortem, o público alvo é diferente dos que 

buscam uma solução para a Infertilidade e Esterilidade. Quando é guardado um sêmen para 

uma futura inseminação, normalmente o homem se encontra com alguma doença que possa 

comprometer sua capacidade de reprodução, deixando-o estéril. 

Destarte, Chinelato assevera que: 

A inseminação post mortem, admitida pelo inciso III do art. 1.597, envolve 

direitos de personalidade daquele de quem se origina o sêmen. Não se pode 

presumir que alguém queira ser pai depois de morto, devendo o sêmen ser 

destruído se não houver manifestações expressas de vontade quando à 

inseminação post mortem 
239

. 

Sendo a fecundação artificial post mortem uma forma de inseminação artificial 

homóloga, ou seja, com elementos reprodutivos do próprio casal. 

No entendimento de Leite: 

Fecundação post mortem , trata-se principalmente de sujeitos atingidos por 

uma doença grave (câncer dos testículos, doença de hodgkim, certas 
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nefropatias, etc). Como nestes tratamentos geralmente levam um grande 

tempo para se saber se houve a cura ou não, e que normalmente a cura não é 

alcançada na sua totalidade, se opta por congelar o sêmen
240

. 

Portanto, quando o homem encontra-se na possibilidade de tornar-se estéril em caráter 

irreversível, uma única opção é congelar o sêmen em bancos de esperma para sua 

conservação. 

Tendo o esperma congelado, vindo o homem a falecer, sua viúva poderá dar 

continuidade à família, optando em ser fecundada com o esperma do de cujos que está 

congelado. 

Portanto, o homem quando se encontra com alguma doença grave, e decide retirar 

gametas para a criopreservação, deverá manifestar sua vontade no momento da retirada. 

Nesse sentido há embasamento na Resolução Normativa 1.358/92 do Conselho Federal de 

Medicina: 

No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem 

expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-

embriões criopreservado, em caso de divorcio, doenças graves ou de 

falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doálos
241

. 

No entanto, um dos benefícios que a inseminação artificial post mortem apresenta, é a 

“possibilidade de preservar a fertilidade de um homem que corre sério risco de tornar-se 

estéril diante de uma grave enfermidade, ou mesmo diante de um estado terminal de vida”
242

. 

Com a declaração expressa da vontade do falecido em continuar sua família, deverá 

estar expressa a identificação da pessoa a ser inseminada. Nesse norte, leciona Chinelato: 

Não há discordância quanto a ser ideal a biparentalidade, mas ela não pode 

afastar a inseminação post mortem, há hipótese de ter havido um projeto 

biparental em vida, identificando a receptora do sêmen. Admitida a 

inseminação post mortem, não deve haver discriminação ao filho assim 

gerado [...] admitir a inseminação post mortem é aceitar o estabelecimento 
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da paternidade. Aceitando-os, todos os direitos que daí decorrem devem ser 

respeitados
243

. 

Juntamente com essa técnica de reprodução assistida, após a morte do genitor, surgem 

inúmeros questionamentos no âmbito jurídico, segundo o entendimento de Machado
244

: 

A primeira pergunta que surge, nesse tipo de fecundação, é a de que, se o 

nascido através da inseminação com sêmen ou embrião congelado do marido 

ou companheiro e utilizado após a sua morte pode ser considerado filho. 

Portanto, qual é a incidência deste método sobre a relação de paternidade e o 

direito do nascido a sucessão legítima? 

Com o novo CC, algumas mudanças foram fundamentais para a filiação. Deve ser 

considerado filho, os nascidos por inseminação artificial mesmo que o genitor se encontre 

morto. 

Assim, dispõe o art. 1.597 do CC: 

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

[...] III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga
245

. 

Observa-se no disposto no artigo acima, que não tem nenhuma limitação de tempo 

para gerar o filho com o embrião excedente. Nem ao menos menciona a data limite, deixando 

assim livre para a inseminação a qualquer momento. 

Mesmo com as mudanças do CC de 2002 na definição de filiação, um assunto que 

ainda se questiona é a sucessão post mortem a sucessão legítima. 

Ascensão entende de maneira negativa sobre a sucessão legítima. Veja-se: 

Toda a estrutura da sucessão está arquitetada tendo em vista um desenlace da 

situação a curto prazo. Se admitisse a relevância sucessória destas situações, 

nunca seria praticamente possível a fixação dos herdeiros e o esclarecimento 

das situações sucessórias. E a partilha que por ventura se fizesse estaria 
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indefinitivamente sujeita a ser alterada
246

. 

Conforme o ordenamento jurídico atual é impossível que o nascido por inseminação 

artificial post mortem tenha direitos sucessórios legítimos. 

Diante da impossibilidade sucessória do nascido com esperma ou embrião 

criopreservado após a morte do progenitor, a fixação da filiação tem um significado limitado, 

não constituindo um vínculo familiar quer tenha como conteúdo o poder paterno
247

. 

Quando o filho nasce muito tempo depois do seu progenitor ter falecido, ficando 

evidente que não foi concebido quando o pai estava vivo, não se pode garantir a sucessão 

legitima. Pois nesse caso há divergência com a legislação atual. 

Para ser sucessor, deve a prole já ter nascido ou ter sido concebida momentos antes de 

ocorrer a morte do autor da sucessão
248

. 

Neste norte, Coelho salienta que: 

Um direito garantido a prole nascida por fecundação post mortem é a não 

discriminação da filiação. Deve-se considerar que os embriões 

crioconservados produzidos com material genético fornecido por pessoas 

casadas ou em união estável tem capacidade para suceder se vierem um dia a 

ser inseminados num útero e nascerem com vida
249

. 

Mesmo com o nascimento tardio do filho, com material genético do genitor, não se 

pode negar a relação de parentesco, mais esse tipo de filho poderia provocar uma turbulência 

nas relações familiares. 

Ascensão explica que “Assim, os filhos poderiam ser mais novos que os bisnetos. 

Todos os pressupostos da relação de parentesco estariam invertidos”
250

. 

Mesmo prevendo que os filhos são os continuadores das gerações futura da família, os 

filhos nascidos por inseminação post mortem não teriam com frequência nenhuma relação 

com os pais. 
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Ademais, com o novo conceito de filiação uma grande preocupação está voltada para o 

direito sucessório, estendendo-se ou não a sucessão legítima para os filhos concebidos por 

inseminação artificial homóloga, após o falecimento do genitor. 

A lei não prêve que existam sucessores legítimos nascidos posteriormente ao 

falecimento do genitor. Nem poderia, pois a lei apenas era elaborada para resolver processos 

naturais conhecidos, e estamos diante de uma situação não muito comum
251

. 

Conforme Ascensão: 

Toda a estrutura da sucessão está arquitetada tendo em vista um desenlace da 

situação a curto prazo. Se admitisse a relevância sucessória destas situações 

nuca seria praticamente possível a fixação dos herdeiros e o esclarecimento 

das situações sucessórias. E a partilha que por ventura se fizesse estaria 

indefinidamente sujeita a ser alterada
252

. 

Atualmente, o ordenamento jurídico não possibilita que o nascido por fecundação 

artificial post mortem seja herdeiro legítimo, porém, se as tecnologias continuarem evoluindo, 

será necessário um revisão nas leis, para ai sim, se definir o que pode e o que será proibido. 

Conforme o CC, somente poderá suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão. 

Assim, recebe o direito de ser herdeiro legítimo os que já nasceram ou já estão no 

útero da mãe no momento que o genitor falece. Para Diniz “[...] o já concebido no momento 

da abertura da sucessão adquire, desde logo, o domínio e a posse da herança, como se já fosse 

nascido, como lhe falta personalidade, nomeia-se-lhe um curador ao ventre”
253

. 

O embrião só pode ser considerado nascituro depois de estar no útero na mãe. Nesse 

sentido, entende Leite que “[...]a gravidez inicia-se com a implantação do zigoto no útero 

materno”
254

. 

Também compartilha com esse entendimento Delgado: 

 “[...] embrião só pode ser tratado como vida humana, a merecer a adequada 

proteção do Estado, depois de fixado no útero materno. Antes disso, teremos 
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apenas uma célula fora do corpo da mulher, que jamais pode ser equiparada 

ao conceptus referido no Código Civil. Com muito mais razão em se 

tratando de material fecundante mantido em congelamento
255

”. 

O filho que for fecundado após a morte do pai, com técnicas de reprodução artificial, 

não possuirá direitos sucessórios, porém será reconhecido como filho do genitor através do 

material genética deixado em laboratório.  

Para Delgado: 

[...] os filhos havidos por quaisquer das técnicas de reprodução assistida, 

desde que a implantação do embrião no ventre materno ou a fecundação do 

óvulo tenha se dado após a morte do autor da herança, não obstante o estado 

de filiação legalmente assegurado (artigo 1.597) direito sucessório algum 

terão
256

. 

Essa é também a opinião de Gama: 

Nos casos de reprodução assistida post mortem, pressupondo a utilização de 

material genético deixado pelo marido (ou companheiro) falecido, deve-se 

considerar o estabelecimento da paternidade com atribuição do nome de 

família à criança, mas sem qualquer efeito patrimonial relativamente ao 

espólio ou aos herdeiros do de cujus
257

. 

Nessa situação não se pode alegar a violação do princípio da igualdade entre os filhos 

previsto na CRFB/88, em seu art. 227, §7º. 

Os requisitos para a capacitação sucessória do testamentário ainda não concebido são 

vários. Deve à prole estar viva, ao tempo da abertura da sucessão, a pessoa cujo eventual filho 

será beneficiado pelo testamento
258

. 

Conforme previsto no art. 1.799 do CC, “Na sucessão testamentária podem ainda ser 

chamados a suceder: I- os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, 
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desde que vivas estas ao abrir a sucessão”
259

. 

Assim, quando a sucessão for feita por testamento, são aceitáveis sucessores ainda não 

nascidos. Pois, entende-se que estando no testamento é um forte indício de conhecimento da 

prole. 

Dessa forma, pode-se suceder por testamento as pessoas existentes ao tempo da morte 

do testador. Entre essas pessoas, encontram-se os nascituros já concebidos. 

Só é sucessora, assim, a pessoa física concebida antes da morte do autor da herança ou 

legado. Em decorrência disso, o nascituro, nascendo com vida, participa da sucessão
260

. 

Nesse sentido, entende Diniz: 

Casos há em que se tem transmissão hereditária condicional, subordinada a 

evento futuro e incerto por ex., se houver testamento contemplando a prole 

eventual de certa pessoa indicada por testador [...] Estipula-se um prazo de 

dois anos de espera em caso de nondum conceptus para a consolidação da 

herança [...]
261

. 

Entre a abertura da sucessão e o nascimento da pessoa indicada pelo testador, não 

pode haver um lapso de tempo de tempo superior a dois anos, sob pena dos bens reservado 

para os herdeiros ainda não concebidos serem transferidos para os herdeiros legítimos. Assim, 

o nascimento com vida do herdeiro indicado é requisito de validade do testamento
262

. 

Ademais, um questionamento surge ao analisar a sucessão testamentária no âmbito dos 

nascidos posteriormente através de criopreservação dos gametas. A lei não abrange, o que ela 

prevê é a designação de filhos de outras pessoas existentes ao abrir-se a sucessão, não de filho 

de testador
263

. 

Neste norte, Ascensão elucida que: 

A lei na sucessão testamentária permite uma dilação no esclarecimento da 

situação sucessória em benefício de nascituro não concebido, mas fá-lo 

porque os pressupostos estão precisamente determinados e há a remissão 
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necessária para o limite natural, consistente na capacidade de reprodução das 

pessoas que foram designadas como progenitoras do sucessor
264

. 

Somente poderia existir limitação em fecundar o óvulo com o espermatozóide 

criopreservado se no testamento estivesse designada a mãe. “Essa pratica de inseminação 

proporciona inúmeros efeitos negativos e resultados imprevisíveis a prole”
265

. 

Machado leciona que “Na realização de inseminação Post Mortem, nenhuma 

vantagem resulta para o concebido. Alem de nascer órfão”
266

. 

A fecundação post mortem além de desequilibrar o direito sucessório, abala toda a 

família envolvida no procedimento, muitas vezes a mulher viúva vê nesse tipo de fecundação 

uma forma de saciar a falta que o marido faz em sua vida, e assim coloca em risco a vida de 

uma criança que já nasce órfão, podendo ter uma vida psicologicamente afetada. 

Extrai-se dos ensinamentos de Leite: 

Logo, a inseminação “post-mortem” constitui uma prática desaconselhável. 

Como se não bastassem as contra-indicações de natureza ética e psicológica, 

resta ainda a consideração de ordem jurídica a dissuadir esta tentativa. A 

fecundação postula poderia provocar vários problemas de herança e de 

sucessão. O direito precisaria levar em consideração potenciais descendentes 

que poderiam nascer anos depois da morte do marido. Ora, esta situação de 

eventualidade não pode ser prevista pela ordem jurídica
267

. 

Com o nascimento do filho gerado após a morte do de cujus, por técnicas de 

reprodução humana post mortem, esse filho sofreria um dano patrimonial ao ser excluído 

automaticamente da sucessão hereditária
268

. 

Ficando assim evidente a incompatibilidade da fecundação artificial humana Post 

Mortem no nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, pode-se afirmar que a pratica de 

técnicas de reprodução humana assistida para fecundação artificial post mortem não possui 

fundamentos no nosso ordenamento jurídico, verificando-se a existência de princípios 

constitucionais que são negativos a essa prática. 
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4.6 DIREITO SUCESSÓRIO DO FECUNDADO POST MORTEM  

O filho gerado pela viúva, através de inseminação artificial homóloga ou por 

inseminação de embrião no ventre da mãe, não terá nenhum direito sucessório. 

Dessa forma, nas inseminações após a morte o CC não prevê sobre o direito sucessório 

dos seres assim gerados, pois, para a sucessão continuam sendo herdeiros apenas aqueles 

vivos ou concebidos quando da morte
269

. 

De todo modo, a criança gerada por fecundação post mortem será tratada como os 

demais filhos, caso haja, uma vez que prevista a igualdade entre os filhos na CRFB/88, em 

seu art. 227. Veja-se: 

Art. 227[...] § 6º Os filhos, havido ou não da relação do casamento, ou por 

doação, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer 

designação discriminatórias relativas à filiação
270

. 

O direito sucessório não possui nenhuma garantia legal, porem a presunção de 

paternidade é garantida. “O Código de 2002 não autoriza nem regulamenta a reprodução 

assistida, apenas constata lacunosamente a existência da problemática e procura dar solução 

ao aspecto da paternidade”
271

. 

Ao fecundado post mortem a garantia de paternidade é assegurada no CC: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, 

[...]III- havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; IV- havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga
272

. 

Portanto, não há que se falar em igualdade de tratamento, entre o filho nascido for 

fecundação post mortem e o herdeiro legítimo. Para complementar, extrai-se dos 

ensinamentos de Gama: 

Nos casos de reprodução assistida post mortem, pressupondo a utilização de 

material genético deixado pelo marido (ou companheiro) falecido, deve-se 
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considerar o estabelecimento da paternidade com atribuição do nome da 

família a criança, mas sem efeito patrimonial relativamente ao espólio ou aos 

herdeiros do de cujos
273

. 

Assim sendo, como a criança antes mesmo de nascer já sofre um dano patrimonial, 

pode em tese ser reconhecida a responsabilidade civil da mãe pelo dano sofrido ao filho
274

. 

As tecnologias na área da reprodução humana estão em desenvolvimento, facilitando a 

realização de gerar um filho, e para que isso ocorra em harmonia é necessário que as 

legislações se atualizem. Para Pádua “uma grande mudança teve inicio com a alteração do 

Código Civil de 2002, em destaque o art. 1597”
275

. 

Uma das possíveis questões a ser discutida no âmbito legislativo, refere-se ao art. 1597 

CC, que ao mesmo tempo em que revoluciona proporcionam um amplo conjunto de 

desvantagens. 

Essa falta de delimitação de tempo é muito perigosa, pois com a fecundação post 

mortem, a criança já nasce desamparada sucessoriamente. Assim, surgem inúmeras 

turbulências, dentre elas a possibilidade do filho ter nascido após o inventário. 

Neste caso é ferido um princípio constitucional, o princípio da segurança jurídica. No 

entendimento de Silva, “a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam 

possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus 

atos e de seus fatos a luz da liberdade reconhecida”
276

. 

Após a abertura do inventário, não se pode mais alterar abrindo novamente o 

inventário e prejudicando o direito dos demais herdeiros, por ter surgido após a morte do 

genitor outra prole. O direito dos herdeiros tem que ser assegurado, sob pena de ferir outros 

princípios no âmbito constitucional. 

São três os princípios ofendidos: o princípio do direito adquirido, do ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. 

O princípio do direito adquirido possui sua base na Lei de Introdução ao Código Civil 
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(LICC), em seu art. 6: 

Art. 6º [...] §2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que seu titular, ou 

alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha 

termo pré-fixado, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de 

outrem
277

. 

Sendo plenamente notável, à impossibilidade de reabertura de inventário já findado, 

pois, se for reaberto automaticamente irá retirar dos seus herdeiros legítimos o direito 

adquirido. 

Ademais, outro princípio é o ato jurídico perfeito, “já consumado segundo a lei 

vigente ao tempo em que se efetuou, é direito mais que adquirido é direito esgotado”
278

. 

Para entender o que é a coisa julgada, o Código de Processo Civil (CPC) dispões em 

seu art. 467 uma definição: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna 

imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”
279

. 

Assim, os filhos não concebidos antes da morte do sucessor, não possuem direitos 

sucessórios legítimos. Não havendo nenhuma possibilidade de igualdade entre os herdeiros 

legítimos e o da fecundação posterior a morte do sucessor. 

Sendo que serão os sucessores legítimos os nascidos até a data da morte do sucessor, 

possuindo o direito a herança legítima. Nesse sentindo, entende Delgado que “[...] correria 

serio risco se viesse a admitir que o filho nascido anos após o encerramento do inventário do 

pai que fosse titular de direito sucessório quanto aos bens há muito partilhado”
280

. 

Respeitando os princípios constitucionais, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido 

e à coisa julgada, não há de se falar no princípio da dignidade da pessoa humana, nem mesmo 

no principio do melhor interesse da criança. Porém, ao se proibir a fecundação post mortem, 

não se fala em direitos da criança. 

Discussões doutrinárias em relação ao fecundado post mortem, basicamente se 

dividem em duas correntes, a primeira corrente entende que o embrião nunca poderá possuir 
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direitos sucessórios, a segunda corrente entende que o embrião poderá receber direitos 

sucessórios, pois a constituição veda desigualdade entre os filhos. 

Para o doutrinador Gama: 

É inegável a vedação do emprego de qualquer das técnicas de reprodução 

assistida no período pós-falecimento daquele que anteriormente forneceu seu 

material fecundante e consentiu que o embrião formado ou seu material 

fosse utilizado para formação de nova pessoa humana. A violação aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da futura 

criança, além da própria circunstância de ocorrer afronta ao princípio da 

igualdade material entre os filhos sob o prisma (principalmente) das 

situações jurídicas existenciais, não autoriza a admissibilidade do recurso a 

tais técnicas científicas. Assim, a questão se coloca no campo da 

inadmissibilidade, pelo ordenamento jurídico brasileiro, das técnicas de 

reprodução assistida post mortem. Daí não ser possível sequer a cogitação da 

capacidade sucessória condicional (ou especial) do embrião congelado ou do 

futuro embrião (caso fosse utilizado o material fecundante deixado pelo 

autor da sucessão) por problema de inconstitucionalidade
281

. 

No entendimento do autor a legislação brasileira não pode admitir essa técnica de 

fecundação post mortem e, para chegar nesse entendimento usa-se como base o princípio da 

igualdade de direito entre os filhos. 

Gama afirma que é possível reconhecer a paternidade, porém, é inadmissível conceder 

direitos sucessórios a esse filho fecundado após a morte do pai. 

Contribuindo com esse entendimento, o doutrinador Moreira filho afirma:  

Quanto à inseminação post mortem, temos que atualmente ela se faz quando 

o sêmen ou o óvulo do de cujus é fertilizado após a sua morte. Nestes casos, 

por ter sido a concepção efetivada após a morte do de cujus, não há que se 

falar em direitos sucessórios a ele
282

. 

Não há o que se falar em direitos sucessórios, sendo somente classificados como 

herdeiro os filhos concebidos ao tempo da abertura da sucessão, e que ao nascer esteja vivo, 

deixando claro, que o embrião conservado fora do útero não é considerado nascituro. 
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Para Diniz: 

É preciso evitar tais práticas, pois a criança, embora possa ser filha genética, 

por exemplo, do marido de sua mãe, será juridicamente, extramatrimonial, 

pois não terá pai, nem poderá ser registrada como filha matrimonial em 

nome do doador, já que nasceu depois de 300 dias da cessação do vinculo 

conjugal em razão de morte de um dos cônjuges [...] não há como aplicar a 

presunção de paternidade, uma vez que se extingue o casamento com a 

morte, nem como conferir direitos sucessórios ao que nascer por técnicas 

conceptivas post mortem, pois não estava gerado por ocasião do óbito de seu 

pai genético. Por isso, necessário será que se proíba legalmente a reprodução 

humana assistida post mortem, e, se, por ventura, houver permissão legal, 

dever-se-á prescrever quais serão os direitos do filho, inclusive 

sucessórios
283

. 

Para Almeida, será possível o fecundado post mortem receber o direito sucessório: 

E reconhecendo o legislador efeitos pessoais ao concepturo (relação de 

filiação), não se justifica o plurido de afastar os efeitos patrimoniais, 

especialmente o hereditário. Essa sistemática é reminiscência do antigo 

tratamento dado aos filhos, que eram diferenciados conforme a chancela que 

lhes era aposta no nascimento. Nem todos os ilegítimos ficavam sem direitos 

sucessórios. Mas os privados desse direito também não nascia relação de 

filiação. Agora, quando a lei garante o vínculo, não se justifica privar o 

infante de legitimação para recolher a herança. Isso mais se justifica quando 

o testamentário tem aptidão para ser herdeiro
284

. 

Citado acima, que há possibilidade do embrião ser herdeiro mesmo nas sucessões 

legitimas. Comenta o autor que o legislador ao tratar do tema, apenas repetiu o contido no 

antigo CC, que beneficiava o concepturo
285

 apenas na sucessão testamentária, uma vez que 

era impossível, com os conhecimentos de então, imaginar-se que um morto pudesse ter filhos. 

Assim, enfatiza Hironaka: 

Supondo que tenha havido a autorização e que os demais requisitos tenham 

sido observados, admitindo-se, assim, a inseminação post mortem, operar-se-

á o vinculo parental de filiação, com todas as conseqüências daí resultantes, 
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conforme a regra basilar da Constituição Federal, pelo seu art. 226, § 6º, 

incluindo os direitos sucessórios relativamente à herança do pai falecido
286

. 

Cahali e Hironaka sustentam que: 

[...] parecer que a solução que melhor se amolda à hipótese é a que 

determina o rompimento do testamento na hipótese de virem um ou mais 

desses embriões a aderir a um útero apto a garantir-lhes desenvolvimento 

saudável e posterior nascimento. Com isso, estar-se-á adequando a norma 

legal às novas exigências sociais decorrentes da evolução cientifica. E o 

mesmo se alcançará quando, inexistindo testamento, vier o herdeiro nascido 

ao depois pleitear e receber seu quinhão hereditário, como se fosse um filho 

reconhecido por posterior ação de investigação de paternidade
287

. 

Portanto, se a viúva decidir ter um filho utilizando-se das técnicas de reprodução 

humana post mortem, esse filho deverá ter os mesmos direitos que os filhos gerados de forma 

natural. 

Portanto, diante dos posicionamentos doutrinários apresentada, como o nascido 

através da fecundação post mortem apenas terá direito ao nome do pai mais não terá nenhum 

direito sucessório. Assim levando-se em conta os princípios da bioética, verifica-se que o 

fecundado post mortem será totalmente prejudica no seu direito de herdeiro, ficando sem 

nenhuma segurança material no que diz respeito a sua origem paterna. 

Dessa forma conclui-se que nenhuma vantagem existe na fecundação post mortem, 

mesmo que o objetivo seja manter os laços de família. 

Verifica-se que o nascido através dessa forma de fecundação ficará totalmente 

desamparado quanto ao seu direito sucessório, uma vez que muitos obstáculos ocorrerão para 

que a legislação civil seja modificada nesse sentido.  

Por tanto, a melhor forma de resolver a questão é a previsão legal da proibição da 

fecundação post mortem, que como se verifica, nenhuma vantagem traz ao nascido, que além 

de vir ao mundo condenado a não ter pai, ainda ficará desamparado por este. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento da bioética nos anos 1970, na busca de amenizar as desigualdades 

entre o homem e as tecnologias desenvolvidas, uma das grandes buscas era minimizar o 

sofrimento do homem, diante dos aperfeiçoamentos científicos. 

Os três princípios fundamentais da bioética são: a autonomia, beneficência e a justiça. 

No princípio da autonomia se busca o respeito ao paciente ou a seu representante, esse 

princípio surgiu para criar uma parceria entre paciente e médico na hora de tomar decisões 

importantes quanto à saúde do paciente. Para poder decidir juntamente com o médico, o 

paciente deve ser capaz, se o paciente não possuir essa capacidade desejada, deve ser 

representado por um familiar. Sendo o consentimento do paciente espontâneo sem nenhum 

tipo de pressão por parte do médico pesquisador. 

Princípio da beneficência visa assegurar o bem-estar da pessoa envolvida na pesquisa, 

refere-se ao fazer o bem sem olhar a quem. A beneficência exige que os agentes morais se 

abstenham de causar prejuízo aos outros, porém, inclui deveres de agir em prol do próximo, 

para buscar o bem-estar. Todo e qualquer tratamento médico deve ser voltado pra o bem-estar 

do paciente, e não no sofrimento do mesmo para o bem da ciência. 

Por último, o princípio da justiça que requer a imparcialidade dos riscos e benefícios, 

pois não se deve fazer o homem sofrer se a busca a ser alcançada lhe trará poucos benefícios. 

Esse princípio se refere à obrigação de igualdade de tratamento, requer a 

imparcialidade médica e de profissionais da saúde na repartição de riscos e benefícios, pois 

todo paciente dever ser tratado de forma igual.  

Com o surgimento das técnicas de reprodução humana assistida uma das maiores 

preocupações do homem se resolveu: a Infertilidade. No âmbito científico as técnicas de 

reprodução humana são um tanto antigas, porém, no âmbito jurídico é um assunto recente. O 

tema é tão recente que não possui legislação específica que regule ou autorize. 

Tanto a esterilidade quando a infertilidade são os causadores da insuficiência na 
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geração de um filho. Em épocas mais remotas a esterilidade da mulher era vista como uma 

maldição, sendo esta mulher banida da sociedade, para os judeus a esterilidade era 

considerada uma maldição divina. Já a infertilidade é a incapacidade de gerar um filho vivo, 

sendo a infertilidade curável e a esterilidade não. Também se destaca que homem sofre com a 

esterilidade, que esse mal não ataca só as mulheres como se pensava nos primórdios. 

As técnicas de fecundação artificial humana surgiram com o intuito de sanar esse 

desejo de gerar um filho. No início, quando as técnicas surgiram os casais se submetiam a 

técnicas agressivas, e nem sempre o resultado era alcançado. Hoje as técnicas estão menos 

agressivas e mesmo assim não é garantido um resultado satisfatório no final do tratamento. 

Dentre as técnicas mais recentes de reprodução humana assistida, podemos citar a 

troca citoplasma, a criação artificial do óvulo, o transplante de núcleo, o congelamento do 

tecido ovariano, o congelamento de óvulos e ainda a clonagem humana. 

Vale lembrar que não tem um método que seja garantido um sucesso absoluto, pois as 

técnicas estão em constante evolução para proporcionar aos casais a alegria de gerar um filho. 

Sendo que as técnicas de fecundação humana assistida podem ser de forma homóloga 

ou heteróloga. 

Quando homóloga o sêmen é proveniente do marido ou companheiro, quando é 

heteróloga o sêmen é doado por um terceiro, vale ressaltar que independente do sêmen ser 

doado, o marido ou companheiro é o responsável pela paternidade da criança, pois esse 

procedimento é feito com a autorização do companheiro. 

Porém, tudo que é benéfico também tem consequências, com o nascimento do 

primeiro bebê de proveta se iniciaram estudos sobre as técnicas de reprodução humana, e o 

que essas técnicas reprodutivas trariam de ruim. 

A geração de um filho deixou de ser um ato natural entre um casal, passando a 

sujeitar-se a vontade do homem, assim trouxe junto com o desenvolvimento tecnológico o 

desejo realizado de ser mãe e pai, e os questionamentos éticos, psicológicos e também 

filosóficos. No âmbito jurídicos poucas mudanças ocorreram, o que se notou foi alteração no 

que se refere a filiação. 

Ficando assim impossível o marido ou companheiro negar a paternidade, pois o 

mesmo tem que autorizar o procedimento, e se ocorrer a fecundação heteróloga sem o 
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consentimento do marido, ele não poderá alegar adultério, pois não houve conjunção carnal. 

Além do mais, independe da mulher ser casada ou não para se submeter a técnicas de 

fecundação artificial humana. 

Outra consequência na inseminação são os embriões sobrantes, para cada inseminação 

são necessários inúmeros espermatozóides, e nem todos são usados no procedimento. Esse 

material sobrante não pode ser considerado uma coisa, mesmo o embrião não sendo pessoa 

humana em plenitude, mais pertence à espécie humana e possui potências para se tornar uma 

pessoa. 

Uma das alternativas é manter esses embriões sobrantes criopreservado em clínicas de 

banco de sêmen para uma possível reutilização, outra alternativa é doar a terceiros ou mesmo 

para pesquisa, sendo proibida a destruição do mesmo, valendo-se do seu potencial para se 

tornar pessoa. 

Esses embriões criopreservado abrem outra oportunidade para as viúvas que 

pretendem dar continuidade na família mesmo com a morte do marido. Nesse caso entra em 

cena a fecundação post mortem, sendo que a viúva utiliza-se do material genético do marido 

já falecido para se tornar mãe. 

É muito comum o homem recolher material genético quando se encontra com alguma 

doença incurável que possa o deixar incapacitado para reproduzir. Porém, quando esse 

material for recolhido o homem deve deixar sua vontade expressa quanto ao destino desse 

material. 

Com esse tipo de fecundação surgem novos questionamentos, um dele é se o filho será 

considerado filho do falecido, haja vista que seu nascimento se dará tempos depois da morte 

do genitor. Outro questionamento é se esse filho terá direitos sucessórios. 

Quanto a paternidade, será reconhecida, pois há um espaço no código civil, portanto 

quando envolve o direito sucessório, o assunto se torna um pouco mais crítico. 

Nada há sobre o questionamento nas legislações brasileiras, porém o entendimento que 

predomina diante dos doutrinadores é na impossibilidade dessa criança ser sucessora, pois iria 

prejudicar o direito adquirido dos demais filhos. 

Para ser herdeiro é necessário que o filho esteja fecundado anteriormente a morte do 

genitor, para ser possível desfrutar dos direitos sucessórios. Se o filho nascer muito tempo 
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após a morte do genitor, fica evidente que foi concebido quando o pai não estava vivo, assim 

não se pode garantir a sucessão legítima. 

Esses filhos fecundados por inseminação post mortem correm o risco de ser mais 

novos que os bisnetos, trazendo uma instabilidade no seio familiar. Esse filho sofreria um 

dano patrimonial logo ao nascer, pois estará automaticamente excluído da sucessão 

hereditária. 

O código civil não tocou diretamente no direito sucessório dos seres gerados após a 

morte do genitor, no âmbito civil continua sendo herdeiros apenas aqueles vivos ou 

concebidos antes da morte do genitor. Ficando clara, portanto, a desvantagem do nascimento 

por inseminação artificial post mortem. 

Conclui-se com essa pesquisa que nenhuma vantagem existe na fecundação post 

mortem, mesmo ela sendo utilizada para manter os laços de família. A criança somente terá 

direito a possuir o nome do genitor, ficando totalmente desamparada quando ao direito 

sucessório. 
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Bioethics: Bridge to the Future 

Bioética: ponte para o futuro 

 

Bioethic, the Science of Survival 

Bioética, a ciência da sobrevivência 

 

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research  

Comissão nacional para a proteção dos seres humanos em pesquisa biomédica e 

comportamental 

 

Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics 

José e Rose Kennedy Instituto para o Estudo de Reprodução humana e Bioética 

 

International Planned Parenthood Federation 

Federação Internacional de Planejamento Familiar 

 

De cujos 

Do latim, morto, falecido. 


