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RESUMO 

Esta monografia, realizada com base em pesquisa científica, 
apresenta e analisa, sob o prisma da interpretação doutrinária, a possibilidade do 
Concebido pós morte, através de Inseminação Artificial, ser considerado sucessor 
de seu genitor. Destaca-se que o estudo do tema é importante, entre outros 
motivos, pela sua atualidade e relevância, devido aos constantes debates e 
questionamentos doutrinários sobre o assunto. O presente trabalho é composto 
por três capítulos, que se destacam pelos seguintes conteúdos: no primeiro 
capítulo, consta como resultado da pesquisa a realização de uma prévia 
abordagem acerca do direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro, desde 
a sua evolução histórica até os tempos atuais, abordando ainda, sobre a 
transmissão da herança, além das espécies de sucessões e sucessores; no 
segundo capítulo como produto final da investigação se obteve em relatar os 
aspectos gerais sobre a Reprodução Humana Assistida, seu conceito, distinções 
e peculiaridades; e no terceiro capítulo o conteúdo versou sobre os aspectos 
constitucionais e do direito de família do concebido após a morte, bem como, 
analisou-se os entendimentos doutrinários acerca da possibilidade de no 
ordenamento jurídico pátrio, este concebido ter direito sucessório. Com a 
pesquisa se verificou que, a legislação brasileira, não prevê a possibilidade do 
concebido, após a morte de seu genitor, ter direito a sucessão deste, uma vez 
que o art. 1798 do atual Código Civil preceitua que, somente “legitimam-se a 
suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da 
sucessão”. Constata-se que ainda no Brasil, não houve nenhum julgado sobre o 
tema em questão. Todavia, conforme se verifica no decorrer do presente trabalho, 
cada julgador, na hora de decidir uma questão dessas, não havendo ainda 
regulamentação legal, terá que analisar os princípios constitucionais, os direitos 
fundamentais, bem como o direito de família, dando amparo a esse novo ser que, 
em hipótese alguma poderá ficar desamparado. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto de estudo a 

possibilidade do Concebido após a morte do seu genitor, através de inseminação 

artificial, ter direito sucessório. 

O estudo do tema se mostra de grande valia, por se tratar de 

matéria de relevante importância, uma vez que poderá harmonizar os conflitos 

entre as legislações pátrias, além da sua atualidade e relevância, devido aos 

constantes debates e questionamentos doutrinários, mormente em relação ao 

amparo daquele ser que será concebido.  

Deve-se ressaltar que o trabalho tem como objetivo 

institucional produzir monografia para fins de obtenção do título de Bacharel em 

Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 

Como objetivos investigatórios, em termos gerais, analisar o 

direito sucessório do filho concebido após a morte, no caso de inseminação 

artificial. 

O presente trabalho tem os seguintes objetivos específicos:  

a) descrever sobre o direito sucessório no ordenamento 

jurídico brasileiro; 

 b) comentar a respeito das técnicas de Reprodução 

Humana Assistida; 

c) analisar os aspectos constitucionais, direitos humanos e 

direito de família, do concebido após a morte, bem como, fazer uma breve análise 

doutrinária acerca dos direitos sucessórios deste concebido. 

Como desafio e fundamento dos referidos objetivos 

investigatórios, a autora deste trabalho enfrentou três problemas e respectivas 
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hipóteses, abaixo destacadas, que serviram de ânimo para a efetivação da 

pesquisa relatada nesta Monografia. 

Primeiro problema: 

Qual o fundamento do direito sucessório no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro?  

Hipótese: 

O fundamento do direito sucessório é o regime de 

propriedade na família. A possibilidade de transferir bens causa mortis é um dos 

corolários do direito de propriedade, uma vez que, caso contrário, a propriedade 

ficaria despida de um de seus caracteres, ou seja, a perpetuidade. Essa 

integração da sucessão mortis causa à propriedade é tão necessária que, se 

assim não fosse, esta última se desfiguraria, convertendo-se em mero usufruto 

vitalício. 

Segundo problema: 

Existem princípios constitucionais que amparam o direito do 

concebido após a morte do pai? 

Hipótese: 

Está previsto no artigo 227 § 6º da Constituição da 

República Federativa Brasileira, o princípio da igualdade entre os filhos, que 

proíbe quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação, podendo desse 

modo considerar que este princípio ampara o direito sucessório do concebido pos 

mortem, bem como, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, 

CRFB/88), que protege a dignidade desse concebido, porém, ambos entram em 

divergências com outros princípios constitucionais. 

Terceiro problema: 

O concebido pos mortem no caso de inseminação artificial 

terá direito sucessório? 
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Hipótese: 

Não. Segundo o artigo 1798 do código civil brasileiro, 

“legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas ou concebidas no momento da 

abertura da sucessão”. Porém, de acordo com o artigo 1597, inciso III do referido 

Código, reconhece o direito à filiação do concebido após falecido o marido, 

havendo assim, uma divergência entre o direito de família e o direito sucessório. 

Contudo, mesmo diante dessa divergência, conclui-se que no direito sucessório, o 

concebido pos mortem, através de inseminação artificial, não terá legitimidade 

para suceder de seu genitor.      

A presente Monografia está composta de três capítulos. 

No Capítulo 1 principia-se com a realização de uma prévia 

abordagem acerca do direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro consta 

como resultado da pesquisa a realização de uma prévia abordagem acerca do 

direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro, desde a sua evolução 

histórica até os tempos atuais, abordando ainda, sobre a transmissão da herança, 

além das espécies de sucessões e sucessores. 

No Capítulo 2 irá se discorrer sobre os aspectos gerais 

acerca da Reprodução Humana Assistida. Será trazido à baila o seu conceito, 

conceito, distinções e peculiaridades.  

No Capítulo 3 será abordado os aspectos constitucionais, 

discorrendo sobre alguns princípios que possam servir de amparo ao concebido 

após a morte, bem como os direitos de família que este concebido poderá se 

beneficiar. Far-se-á, posteriormente, uma análise sobre os entendimentos 

doutrinários acerca da possibilidade de na legislação pátria, este concebido ter 

direito sucessório,  

Além daquelas categorias e respectivos conceitos 

operacionais, apresentados no rol de categorias, outras constam no decorrer da 

Monografia. 
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais serão apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre os direitos sucessórios do concebido após a morte de seu genitor. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na fase 

de investigação foi utilizado o método indutivo. 

Nas diversas fases da pesquisa foram acionadas as técnicas 

do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica20 

histórica e contemporânea, utilizando-se, sempre que possível, de fontes 

primárias. 

Por derradeiro, a área de concentração está centralizada no 

posicionamento que não reconhece a possibilidade do concebido após a morte 

ser ter direito sucessório. A linha de pesquisa na investigação principiológica da 

Ciência Jurídica, quanto ao Direito Privado, realizou-se na área temática do 

Direito Civil.    

                                              
20 PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 

pesquisador do direito. 7. ed. rev. atual. amp. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2002. p. 43 
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CAPÍTULO 1  

DIREITO SUCESSÓRIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

Ressalta-se, prefacialmente, o conceito de sucessão, que 

em sentido amplo significa, “a substituição da pessoa física ou da pessoa jurídica 

por outra, que assume todos os direitos e obrigações do substituído ou sucedido, 

pelos modos aquisitivos existentes”21. 

No direito, costuma-se fazer uma divisão entre duas formas 

de sucessão, a que deriva de um ato entre vivos (inter vivos), como por exemplo: 

um contrato; e a que deriva ou tem como causa a morte (causa mortis), quando 

os direitos e obrigações da pessoa que morre transferem-se para seus herdeiros 

e legatários. 

Todavia, quando se fala, na ciência jurídica, em direito das 

sucessões, está se tratando de um campo específico do direito civil: a 

transmissão de bens, direitos e obrigações em razão da morte22. 

Nesse sentido, tem-se a definição de Rodrigues23: 

O direito das sucessões se apresenta como o conjunto de 
princípios jurídicos que disciplinam a transmissão do patrimônio 
de uma pessoa que morreu a seus sucessores. Usa-se a palavra 
patrimônio, em vez de referir-se à transmissão de bens ou valores, 
porque a sucessão hereditária envolve a passagem, para o 
sucessor, tanto do ativo como do passivo do defunto. 

Verifica-se que o direito sucessório em análise, trata das 

regras de transmissão em razão da morte de um titular, portanto, sua terminologia 

                                              
21 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p. 367. 
22 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 17-18.  
23 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 2002. p.3. 
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tem alcance certo e não se confunde com as sucessões operadas em vida, 

normalmente disciplinadas pelo direito das obrigações. 

 

1.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DO DIREITO 

SUCESSÓRIO 

A possibilidade de alguém transmitir seus bens, por sua 

morte, é instituição de grande Antigüidade, encontrando-se consagrada, entre 

outros, nos direitos egípcio, hindu e babilônico, dezenas de séculos antes da era 

cristã24. 

Extraí-se da obra de Venosa25, que o compartimento das 

sucessões, ao contrário do que ocorre nas obrigações e nos direitos reais, foi o 

que mais sofreu mutações com relação ao direito moderno. Isso porque uma das 

fundamentais características do direito clássico era de que o herdeiro, na época, 

substituía o morto em todas as relações jurídicas e, também, nas relações que 

nada tinham a ver com o patrimônio, mas com a religião.  

O sucessor causa mortis era o continuador do culto familiar. 

A continuação da pessoa do morto no culto doméstico era uma conseqüência 

necessária à condição assumida de herdeiro. 

Nesse sentido, tem-se o ensinamento do filósofo 

Coulanges26: 

O direito de propriedade, estabelecido para o cumprimento de um 
culto hereditário, não poderia extinguir-se ao cabo da curta vida do 
indivíduo. O homem morre, o culto permanece; o fogo nunca deve 
se apagar nem o túmulo ficar abandonado. Persistindo a religião 
doméstica, com ela permanece também o direito de propriedade. 

                                              
24 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 2002. p.4. 
25 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 2005. p. 18. 
26 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Trad. de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 

2004. p. 78. 
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Aponta ainda, a íntima conexão entre o direito hereditário e o 

culto de família nas sociedades mais antigas. Por isso – tanto no direito grego 

como no romano – não se podia adquirir a propriedade separadamente do culto, 

nem o culto sem a propriedade. 

Coulanges explica em sua obra – A cidade antiga, que 

sendo a religião doméstica hereditária, de varão para varão, a propriedade 

também o era. Assim, sendo o filho natural e necessário continuador do culto, 

herda também os bens27. Surgi aí o princípio da hereditariedade. 

Extraí-se da referida obra28, que: 

O filho não tem o direito de aceitar nem de recusar a herança. A 
continuação da propriedade, como a do culto, é para ele uma 
obrigação um direito. Queira ou não, cabe-lhe a sucessão 
qualquer que possa ser, mesmo com encargos e dívidas. O 
benefício de inventário e de renúncia não são admitidos, no direito 
grego, para os filhos; e só bem mais tarde foram introduzidos no 
direito romano.    

Quanto à sucessão da herdeira mulher, as leis antigas são 

injustas e extravagantes, conforme se analisou. 

Neste diapasão, podemos citar os ensinamentos do filósofo 

já mencionado: 

É surpreendente vermos, no direito romano, a filha casada não 
herdar do pai e, no direito grego, essa mesma filha não herdar em 
nenhum caso. No tocante aos colaterais, parece-nos, à primeira 
vista, a lei estar ainda mais longe da ordem natural e da justiça. 
Mas todas essas leis derivam não só da lógica, mas das crenças e 

da religião que reinavam sobre as almas. 29 

Verifica-se, que o culto se transmitia de varão para varão 

devendo a herança seguir o mesmo caminho. Segundo o livro “A cidade antiga”, a 

                                              
27 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 78-79 
28 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 79 
29 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 79-80 
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filha não era considerada apta a dar continuidade à religião paterna, pois se 

casasse abjuraria o culto do pai para adotar o do esposo, não tendo assim, 

nenhum direito à herança. 

Os legisladores hindus, como na Grécia e em Roma, 

impuseram esse antigo princípio, devido às suas leis terem origem a crenças 

comuns. “Depois da morte do pai – reza o código de Manu – que os irmãos 

partilhem o patrimônio entre si”, e os legisladores recomendavam ainda, que os 

irmãos dessem dote às suas irmãs, de onde se vê que as filhas não tinham direito 

algum à herança paterna30.   

A filha não era capaz de herdar, mas por atenuação, a rigor 

deste princípio, sendo filha única, era considerada a única intermediária pela qual 

o culto e a herança transmitiam-se. Veja-se: 

A legislação ateniense visava manifestamente a que a filha, não 
sendo herdeira, pudesse ao menos casar com o herdeiro. (...) a lei 
autorizava o casamento da irmã com o irmão, desde que não 
tivesse nascido da mesma mãe. (...). Se o pai tinha apenas uma 
filha, podia adotar filho e dar-lhe a filha em casamento. Podia 
também instituir por testamento um herdeiro para casar com sua 
filha. Se o pai de uma filha única morria, sem ter adotado nem 
testado, o antigo direito exigia que fosse o seu mais próximo 
parente a herdar, mas esse herdeiro tinha a obrigação de casar 
com a filha. (...) o direito antigo ignorava a natureza para estar em 

conformidade com a religião. 31 

Se o homem morresse sem ter deixado filhos, seu herdeiro 

seria aquele que deveria ser continuador do seu culto. Conforme já analisado, só 

a descendência em linha masculina estabelecia entre dois homens a ligação 

religiosa, permitindo a um continuar o culto do outro. Porém, era-se parente 

porque se tinha o mesmo culto, o mesmo lar originário, e os mesmos 

antepassados, mas não era parente por ter nascido da mesma mãe. 32  

                                              
30 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 80 
31 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 83-84. 
32 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 85. 
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Essas regras estiveram em vigor igualmente entre os hindus, 

os gregos e os romanos. 

(...) Na índia “a herança pertence ao mais próximo sapinda; na 
falta de sapinda, ao samanôdaca”. (...) na lei de Atenas “se um 
homem morre sem filhos, o herdeiro era o irmão do falecido, 
desde que irmão consangüíneo; na falta dele o filho do irmão: 
porque a sucessão passa sempre aos varões e aos descendentes 

dos varões”. (...). As Doze Tábuas, do mesmo modo, 
estabeleciam que, se algum homem morresse sem herdeiro 

próprio, a sucessão pertenceria ao agnado mais próximo. O antigo 
direito romano especificava que o sobrinho herdava do patruus, 
isto é, do irmão de seu pai, e não herdava do avunculus, do irmão 

de sua mãe. 33 

Extraí-se, da ilustre obra, que “nos tempos Justiniano, o 

legislador já não compreendia essas velhas leis; pareciam-lhe iníquas, acusava 

de excessivo rigor o direito das Doze Tábuas” 34. 

No que tange aos efeitos da emancipação e da adoção, 

pôde-se verificar que produziam no homem mudança de culto, uma desligava-o 

do culto paterno, e a outra o iniciava na religião de outra família. 

Nesse sentido, eis a dicção de Coulanges35: 

Ainda aqui o direito antigo se amoldava às regras religiosas. O 
filho excluído do culto paterno pela emancipação, era igualmente 
excluído da herança. Pelo contrário, o estranho que, pela adoção, 
havia sido incorporado ao culto familiar de uma família e se 
tornava filho desta, continuava o culto e herdava os bens. Em um 
e em outro caso o antigo direito privilegiava o laço mais que o 
nascimento. 

Observa-se ainda, que na antiguidade, o direito de testar, de 

dispor os bens depois da morte, deixando à outro que não o herdeiro necessário, 

                                              
33 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 85-86.  
34 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 86 
35 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 86-87 
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estavam em conflito com as crenças religiosas, pois a propriedade não pertencia 

ao indivíduo, e sim a família. 

A faculdade de testar não era, pois, plenamente reconhecida pelo 
homem, e não poderia enquanto a sociedade vivesse sob o 
domínio da velha religião. No entender dessas idades antigas, o 
homem, enquanto vivo, era tão só o representante por alguns 
anos de um ser constante e imoral, que era a família. Ele era 
apenas o depositário do culto e da propriedade; o seu direito 

sobre o culto e sobre a propriedade cessava com a vida. 36 

Já no direito das Doze Tábuas, o pater familis tinha absoluta 

liberdade de dispor dos seus bens para depois da morte, porém, se falecesse 

sem testamento, a sucessão de devolvia, seguidamente, a três classes de 

herdeiros37: Sui, Agnati e Gentiles.  

Conforme cita Orlando Gomes38, os heredes sui et eram os 

filhos, a mulher e outros parentes sujeitos ao de cujus; agnati, as pessoas do 

mesmo pátrio poder ou que a ele se sujeitariam se o pater familias não estivesse 

morto, sendo deferido a herança ao agnado mais próximo no momento da morte 

e; os gentiles, os membros da mesma gens. 

O sistema foi substituído pelo direito pretoriano, que admitiu 

quatro ordens de sucessíveis: liberi, legitimi, cognati e cônjuge sobrevivente. A 

primeira classe compreendia os sui heredes e os emancipati. A segunda, os 

consanguinei e os agnati. A terceira, todos os parentes até o sexto grau. E a 

quarta, o marido, ou a mulher. 39 

É somente no Direito justinianeu que a sucessão legítima 

passa a se fundar unicamente no parentesco natural, ou seja, a ordem de 

vocação hereditária passou legitimar a suceder os descendentes, os ascendentes 

juntamente com irmãos bilaterais, os irmãos consangüíneos ou uterinos e por 

                                              
36 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 2004. p. 89-90 
37 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 3. 
38 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 3.  
39 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 4. 
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último os outros parentes. Assim, como atualmente, os mais próximos excluíam 

os mais remotos. 40 

No direito pátrio, segundo os ensinamentos de Gomes41, “a 

ordem de vocação hereditária foi até 1.907, a seguinte: 1- descendentes; 2- 

ascendentes; 3- colaterais até o sexto grau; 4- cônjuge sobrevivente e; 5- fisco”. 

Para melhor esclarecer, a ordem de vocação hereditária, até 

os dias atuais, no ordenamento jurídico brasileiro, segue quadro evolutivo: 

 

Lei n. 1.839 de 1.907. Trouxe para o terceiro grau o cônjuge 

supérstite e limitou o parentesco 

transversal ao sexto grau.  

Código Civil de 1.916. Manteve a ordem. 

Lei n. 9.461 de 1.946.  Reduziu a sucessão dos parentes 

colaterais até o quarto grau. 

Constituição da Republica Federativa 

Brasileira de 1.988. 

Art. 5, inciso XXX � incluiu entre as 

garantias fundamentais o direito de 

herança; 

Art. 227, § 6º � assegurou a paridade 

de direitos, inclusive sucessórios, entre 

todos os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, assim como os 

adotados.  

                                              
40 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 4. 
41 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 4. 
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Lei n. 8.971 de 1.994. Criou nas relações concubinárias, o 

direito de sucessão em favor do 

companheiro sobrevivente, sobre a 

totalidade da herança, na falta de 

descendentes ou ascendentes. 

Lei n. 9.278 de 1.996. Regulando o § 3º do artigo 226 da 

CRFB, instituiu, ainda, no campo da 

sucessão entre companheiros, o direito 

real de habitação sobre o imóvel 

destinado à residência da família, 

enquanto vivesse o companheiro 

sobrevivente ou não constituísse nova 

união ou casamento. 

Lei n. 1.050 de 2.000. Acrescentou o § 3º do artigo 1.611, 

atribuindo ao filho deficiente físico 

incapacitado para o trabalho igual ao 

direito concedido no § 2º ao cônjuge 

casado pelo regime de comunhão 

universal. 

Lei n. 10.406 de 2.002.  Instituiu o Código Civil vigente, 

apresentando como principal inovação 

no direito sucessório a inclusão do 

cônjuge como herdeiro necessário e, 

concorrente com descendentes e 

ascendentes.     

 

Atualmente, a ordem de vocação hereditária está 

disciplinada no Livro V – do direito das sucessões, Título II, Capítulo I, deferida no 

artigo 1.829, do Código Civil, ex vi: 
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Art. 1.829 – A sucessão legitima defere-se na ordem seguinte: I – 
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, 
salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão 
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 
parágrafo único); ou se, no regime de comunhão parcial, o autor 
da herança não houver deixado bens particulares; II – aos 
ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge 
sobrevivente; IV – aos colaterais. 

As espécies de sucessão e de sucessores serão analisadas, 

ainda neste capítulo, respectivamente, nos subtítulos 1.3 e 1.4. 

 

1.2 TRANSMISSÃO DA HERANÇA 

O artigo 1.784 do CC prevê que: “aberta a sucessão a 

herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. 

A existência da pessoa natural termina com a sua morte, 

ainda que presumida nos termos da lei (CC, arts. 6º e 7º). Segundo Cahali42, este 

é o momento exato da abertura da sucessão, também chamado de delação, ou 

devolução sucessória, ou delação hereditária.        

A sucessão somente se operará quando verificada a morte 

do autor da herança, que viabiliza a abertura da sucessão. Com o falecimento, a 

transmissão da herança aos herdeiros do de cujus, se faz automaticamente, no 

plano jurídico, sem qualquer outra formalidade. Surgindo aí o chamado princípio 

da saisine. 

Segundo os ensinamentos de Monteiro43: 

Esse princípio vem expresso na regra tradicional do direito gaulês 
le mort saisit le vif. Quer dizer, instantaneamente, independente 
de qualquer formalidade, logo que se abre a sucessão, investe-se 
herdeiro no domínio e posse dos bens constantes do acervo 

                                              
42 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 42   
43 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 2003. p. 14 
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hereditário. Dessa máxima le mort saisit le vif surgiu o termo 
saisine, e, pois, saesina júris, pelo qual os velhos práticos 
assinalavam a transmissão da herança. 

O doutrinador Cahali44 deixa claro que a abertura da 

sucessão ocorre com a morte, e que não deve se confundir com a abertura do 

inventário, fato este só instaurado com a provocação judicial comunicando o 

falecimento. 

O momento da abertura da sucessão é na verdade uma 

ficção jurídica. O processo de inventário é o instrumento próprio, que com a 

definitiva partilha dos bens aos herdeiros, torna-se efetiva a transmissão da 

herança.  

Nesse diapasão, leciona Cahali45: 

(...) o inventário é o processo, de jurisdição voluntária, pelo qual 
se promove a efetiva aquisição da herança, também chamada de 
adição, ou seja, faz-se a real atribuição do acervo aos sucessores, 
na proporção dos respectivos quinhões hereditários. (...). E 
mesmo inexistindo patrimônio a ser conferido pelos herdeiros, tem 
cabimento, embora não indispensável, a instauração de inventário 

negativo, por exemplo, objetivando afastar a restrição prevista 
para o casamento do viúvo enquanto não fizer o inventário dos 

bens do casal e der partilha aos herdeiros. 

Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, “a sucessão 

abre-se no lugar do último domicílio do falecido”. Com o domicílio fixado pelo 

autor da herança, não tem relevância o local do falecimento, podendo até ter 

ocorrido no exterior, assim, como a situação dos bens não atrai a competência. 

Nesse sentido, Cahali cita em sua obra, que a regra geral 

para a determinação da competência é a do domicílio do autor da herança; na 

falta deste, a indicação é feita, primeiro, pelo lugar onde se encontra os bens, se 

                                              
44 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 43 
45 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 45 
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todos no mesmo foro, ou, segundo, pelo local do óbito. Cita ainda, que alguns 

doutrinadores entendem que se trata de competência absoluta, porém, tem 

prevalecido na jurisprudência, que se trata de competência relativa. É admitido 

ainda, que se o autor da herança possuir diversos domicílios, a opção é dos 

herdeiros ou do viúvo por aquele foro que lhe for mais conveniente, ou por aquele 

onde se deu o óbito. 46 

 Conforme já analisado, pelo princípio da saisine, a herança 

se transmite com a abertura da sucessão. A partir daí, já passa a integrar o 

patrimônio do sucessor, que salvo restrição imposta pelo autor da herança 

(cláusula de inalienabilidade), já nasce para o herdeiro a possibilidade de 

promover a transferência de seus direitos a terceiros, através da cessão de 

direitos hereditários47. 

Esta transmissão será por ato inter vivos, podendo ser 

gratuita ou onerosa, de todo o quinhão ou apenas de parte dele, da integralidade 

do legado, ou de parcela dele. 

Em contrapartida ao direito sucessório, convém destacar, 

que o ato jurídico (cessão de direitos hereditários), deve seguir as exigências 

legais existentes na data de sua efetivação, mesmo relacionado à sucessão 

aberta na vigência da lei pretérita.  

Eis os ensinamentos de Cahali48: 

Não se trata, aqui, de direito sucessório, para o qual aplicar-se-á a 
lei vigente na data da abertura da sucessão, mas de ato inter 

vivos, que, como tal, submete-se ao império do Direito positivo 
existente quando de sua prática.          

                                              
46 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 69 
47 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 77 
48 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 79 



 16 

Em razão desses efeitos, é de extrema importância a 

verificação exata do momento da morte do autor da herança, pois, pode haver 

casos de ocorrer, no mesmo instante, o falecimento do herdeiro, vindo à 

discussão a respeito da comoriência. 

O instituto da comoriência vem disciplinado no Código Civil 

Brasileiro, em seu artigo 8º, assim expressando: “Se dois ou mais indivíduos 

falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos 

comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”. 

Explica Monteiro49: 

O preceito legal prevê, pois, situação de duas ou mais pessoas, 
respectivamente chamadas à sucessão uma da outra, e que vem 
a falecer na mesma ocasião, como, por exemplo, num mesmo 
desastre, num mesmo sinistro, tornando-se impossível determinar 

a premoriência, ou qual delas sucumbiu primeiro.    

Na mesma linha de pensamento, Cahali50
 cita: 

Não se podendo identificar a ordem cronológica exata, serão 
considerados simultaneamente mortos, tratando-se um 
comoriente em relação ao outro como se jamais tivesse existido. 
Ou, como escreve Oliveira: “nenhum direito, fundado na 
precedência da morte, pode ser transferido de uma para outra 
pessoa, sendo, então, chamado à sucessão aquele que tem de 
herdar, na falta dos que falecerem no desastre comum”. 

Está ainda, expressamente vedada na legislação brasileira51 

a disposição contratual de herança de uma pessoa, enquanto não ocorrido o 

evento morte, ou seja, “não poderá haver herança de pessoa viva”. 

A respeito, extraí-se da obra de Cahali52
 que, “a proibição ao 

chamado pacta convirna encontra fundamento no só fato de que apenas com o 

                                              
49 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 2003. p. 15 
50 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 49. 
51 CCB, art. 426: “Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva”.   
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falecimento transmite-se o acervo hereditário. Até então, o patrimônio é de livre 

disposição da pessoa”. 

O doutrinador menciona ainda, que assim, não poderiam 

dele dispor eventuais sucessores, pois até a aquisição do direito hereditário, a 

futura herança pode, licitamente, sofrer substanciais alterações, além, nos limites 

legais, de poder ser destinada através de testamento a outras pessoas. 

 

1.3 ESPÉCIES DE SUCESSÃO 

Quanto à forma de que deriva, segundo o preceito legal 

(1.786) do Código Civil Brasileiro, a sucessão classifica-se em legítima e 

testamentária. Legítima é a que se dá em virtude de lei. Testamentária deriva do 

ato de última vontade, representado por testamento. 

Extraí-se a definição de Monteiro53, a respeito da sucessão 

legítima: 

Se não há testamento, se o falecido não deixa qualquer ato de 
última vontade, a sucessão é legítima ou ab intestato, deferido 
todo o patrimônio do de cujus às pessoas expressamente 
indicadas pela lei, de acordo com a ordem de vocação hereditária 
(CCB, art. 1829). Assim estabelece o art. 1788: “morrendo a 
pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros 
legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem 
compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se 
o testamento caducar, ou for julgado nulo”. 

No que tange à sucessão testamentária, tem-se os 

ensinamentos de Gomes54: 

                                                                                                                                         
52 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 47. 
53 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 2003. p. 9. 
54 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 84. 
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Pela sucessão testamentária instituem-se herdeiros ou legatários, 
isto é, sucessores a título universal ou particular. Concede a lei ao 
testador o direito de chamar à sua sucessão, na totalidade ou em 
parte da alíquota do seu patrimônio, quem institua na condição de 
herdeiro. (...) Na sucessão testamentária, o testador regula, em 
ato unilateral, a distribuição dos seus bens, conforme sua própria 
vontade. 

O doutrinador Cahali55 classifica ainda, a sucessão causa 

mortis, segundo a forma de destinação dos bens da herança, ou quanto aos seus 

efeitos, como identificado pelos autores Diniz e Gonçalves, em sucessão a título 

universal e a título singular. 

Venosa56, explica que o testador ao instituir herdeiros 

testamentários, lhes atribui uma porção fracionária ou percentual da herança, ou 

legatários, ao lhes atribuir bens certos e determinados do patrimônio.  

Nesse sentido Cahali57 conceitua: 

Sucessão a título universal caracteriza-se pela transmissão do 
patrimônio do defunto como um todo (universitas juris), atribuindo-
se de forma abstrata, aos sucessores, as respectivas partes ideais 
(ou cota hereditárias, em percentual), podendo ser verificada tanto 
na sucessão legítima como na testamentária, esta última quando 
o testador instituiu herdeiro em fração da herança (por ex., deixo 
para A 30% da herança). 

Ainda, 

Sucessão a título singular implica a transferência de bens 
determinados a pessoas determinadas. Dá-se apenas na 
sucessão testamentária, onde a disposição de última vontade 
contempla um ou vários beneficiários, com bem certo e 
determinado, como, por exemplo, um terreno, ou uma caderneta 
de poupança, uma moto, etc. O bem deixado denomina-se legado, 

                                              
55 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 53 
56 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 2005. p. 125. 
57 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 53 
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e o beneficiado, legatário, substituindo o falecido apenas na coisa 
legada. 

Passa-se à analisar uma por uma das espécies de 

sucessão. 

 

1.3.1 Sucessão legítima 

Conforme já definida, sucessão legítima é aquela deferida 

por determinação da lei. Conhecida também como sucessão ab intestato, ou seja, 

aberta a sucessão, verifica-se que o titular da herança não deixou testamento. 

No entendimento de Gonçalves58, “a sucessão legítima 

representa a vontade presumida do de cujus de transmitir o seu patrimônio para 

as pessoas indicadas na lei, pois teria deixado testamento se outra fosse a 

intenção”. 

Será, ainda, legítima a sucessão se o testamento caducar ou 

for julgado nulo (art. 1.788, parte final, CCB). 

A sucessão legítima será deferida às pessoas 

expressamente indicadas no dispositivo 1.829 do CCB, denominada “ordem de 

vocação hereditária”, conforme transcrito no final do subtítulo 1.1. 

Vocação é o aspecto subjetivo da devolução, ou seja, do 

chamamento dos herdeiros à sucessão. A vocação hereditária é o fundamento da 

delação e pressupõe a existência de lei (vocação legítima ou ab intestato) ou de 

declaração de última vontade (vocação testamentária), esta será analisada a 

posteriori.59 

De acordo com a ordem de vocação hereditária os primeiros 

a receber a herança são os ascendentes, tendo o Código Civil Brasileiro de 2.002, 

em concurso à herança, inserido o cônjuge casado sob o regime: de separação 
                                              
58 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito das sucessões. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 4.p. 4. 
59 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p 409. 
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convencional de bens; de comunhão parcial, tendo o autor da herança deixado 

bens particulares; e de participação final nos aqüestos. 

Na ausência dos descendentes a herança é deferida aos 

ascendentes, em concurso com o cônjuge, não importando o regime de bens do 

casamento civil. Inexistindo estes, será deferida ao cônjuge supérstite. E por 

último aos parentes colaterais até 4º (quarto) grau (irmão, tio, sobrinho ou primo). 

Cabe ressaltar que a ordem de vocação hereditária se dá 

sob a forma de exclusão, não havendo um tipo de herdeiro, aí sim, é deferida ao 

subseqüente da ordem. 

Nesse sentido extraí-se os ensinamentos de Gomes60: 

Ao estabelecer a hierarquia das classes, a lei não se limita a 
apontar destinatários da sucessão. Atribui-lhes, do mesmo modo, 
o direito se suceder, deferindo-o a quem se encontre na classe 
chamada e, dentro dela, a quem tiver preferência. (sem grifo no 
original)  

Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente 

algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao 

Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou 

a União, quando situada em território federal (art. 1.844, CCB). Esse tipo de 

herança é definida como Herança Jacente. 

O Código Civil de 2.002 trouxe consigo, em seu artigo 2º, a 

legitimidade do nascituro em herdar, bastando para tanto, que ele venha nascer 

com vida, a fim de obter os direitos patrimoniais do de cujus. 

Assim, como há previsão legal para suceder, existe também, 

àqueles que mesmo sendo herdeiros, encontram-se desprovidos de legitimação 

para herdar, ou seja, são excluídos da herança. 

Art. 1.814 – São excluídos da sucessão os herdeiros ou 
legatários: I – que houverem sido autores, co-autores ou participes 

                                              
60 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p.42 
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de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja 
secessão se tratar, seu cônjuge, companheiro ou ascendente ou 
descendente; II – que houverem acusado caluniosamente em 
juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua 
honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III – que, por violência 
ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança 
de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. 

O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário, 

em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença (art. 

1.815, CCB).  

Os efeitos da exclusão são pessoais, os descendentes do 

herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da 

sucessão. O excluído também não terá direito ao usufruto ou à administração dos 

bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual 

desses bens. (art. 1.816, CCB) 

 

1.3.2 Sucessão testamentária 

A sucessão testamentária é aquela na qual a transmissão 

dos bens do de cujus se opera por ato de última vontade, revestido da solenidade 

exigida por lei61. 

Essa espécie de sucessão se processa através de 

testamento.  

Testamento, na concepção de Cahali62, é ato 

personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e revogável, pelo qual alguém, 

segundo norma de direito, dispõe, no todo ou em parte, de seu patrimônio para 

depois de sua morte, ou determina providências de caráter pessoal ou familiar. 

                                              
61 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 17 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 139.  
62 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 268 
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Para melhor se compreender cada característica do 

testamento, ainda esclarece Rodrigues63: 

Negócio jurídico unilateral, pois se aperfeiçoa com a exclusiva 
manifestação de vontade do testador. Personalíssimo porque sua 
feitura reclama a presença do testador, afastada a interferência de 
procurador. Solene porque a lei estabelece forma rígida para sua 
feitura, sob pena de invalidação. Gratuito porque o testador não 
visa, em troca de sua liberalidade feita causa mortis, a nenhuma 
vantagem correspectiva. E irrevogável porque pela ilimitada 
prerrogativa de revogar o ato de última vontade, assegura o 
legislador, a quem testa a mais ampla liberdade; assim, a mera 
existência de um testamento ulterior válido, se for incompatível 
com o anterior, revoga o mais antigo, uma vez que o direito de 
dispor de seus bens só se exauri com o falecimento da pessoa. 

Os casos que ocorrem sucessão testamentária, geralmente, 

são naqueles em que o autor da herança não deixa filhos, netos, bisnetos, 

ascendentes ou consorte e, realiza o testamento para beneficiar pessoas 

diversas, ou por meio de legados. 

Sendo ato de última vontade, o testamento só tem validade 

após a morte do testador. Porém, necessita obedecer alguns pressupostos para 

sua elaboração: a) pessoa capaz de dispor dos seus bens para depois da morte; 

b) pessoa capaz de recebê-los; c) declaração de vontade na forma peculiar 

exigida em lei e; d) observância dos limites ao poder de dispor64. 

A lei vigente na data do testamento regula a capacidade do 

testador e a forma extrínseca do testamento, e a lei vigente ao tempo da abertura 

da sucessão regula a capacidade para suceder testamentariamente e a eficácia 

jurídica das disposições testamentária65.       

                                              
63 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 2002. p. 145. 
64 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 88 
65 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 87 
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O doutrinador Wald66 cita em sua obra que os romanos 

distinguiam a testamenti factio ativa e a testamenti factio passiva. “A testamenti 

factio ativa é a possibilidade de alguém transmitir seus bens a outrem em virtude 

de testamento, por preencher os requisitos legais para poder testar, a testamenti 

factio passiva é a legitimidade para adquirir em virtude de testamento”. Esta 

última será analisada no subtítulo dos herdeiros testamentários.  

A capacidade para testar depende, em primeiro lugar, de ser 

o testador agente capaz, sendo a capacidade a regra e a incapacidade a 

exceção. Este é o entendimento de alguns doutrinadores, como por exemplo, 

Diniz67 e Wald68. 

O Código Civil, ao prescrever a capacidade testamentária 

ativa, reconheceu à todas as pessoas o direito de dispor de seus bens por 

testamento, qualquer que seja sua nacionalidade (LICC, art. 10). 

Já o diploma legal 1.860 do CC, prevê os que são incapazes 

de testar, que são: os menores de 16 (dezesseis) anos e os desprovidos de 

discernimentos. Diniz69 ensina ainda: 

(...) são também incapazes de testar: a) os que, ao testar, não 

estiverem em seu perfeito juízo; (...) b) os surdos-mudos que não 

puderem manifestar sua vontade – portanto, se receberem 
educação apropriada, sabendo ler ou escrever, poderão testar, 
por meio de testamento cerrado70, na forma do art. 1.873 do 
Código Civil. 

Deve-se ainda, conforme art. 1.857, § 1º, ser resguardado a 

metade dos bens da herança, que constitui a legítima dos herdeiros necessários. 

                                              
66 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 12 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 97.  
67 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2003. p. 149.  
68 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 98.  
69 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2003. p. 149-150. 
70 Testamento escrito com caráter sigiloso, feito e assinado pelo testador ou por alguém a seu 

rogo, completado por instrumento de aprovação lavrado pelo tabelião em presença de suas 
testemunhas idôneas (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das 
sucessões. 2003. v. 6. p. 173) 
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1.3.3 Sucessão universal 

A sucessão é a título universal quando se transfere ao 

sucessor a totalidade do patrimônio do de cujus ou uma fração determinada dele, 

abrangendo tanto o ativo como o passivo. Nesse caso o sucessor é chamado de 

herdeiro. 

Eis as lições de Rodrigues71: 

Diz-se que a sucessão se processa a título universal quando o 
herdeiro é chamado a suceder na totalidade dos bens do de cujus, 

ou em uma parte alíquota deles, ou seja, o sucessor se sub-roga 
na posição do finado, somo titular da totalidade ou parte da 
universitas iuris, que é o seu patrimônio, de modo que, da mesma 
maneira que investe na titularidade de seu ativo, assume a 
responsabilidade por seu passivo. 

A sucessão na universidade dos bens do sucessor não 

significa necessariamente que deva caber a integridade dos mesmos a uma só 

pessoa, sendo tanto herdeiro aquele que recebe todo o patrimônio como quem se 

limita a herdar uma fração maior ou menor deste, ou seja, tanto é herdeiro aquele 

que recebe a metade, o terço ou quarto da herança como quem a recebe 

integralmente evidentemente, nesta atribuição patrimonial haverá exata 

correspondência entre a parte do ativo e do passivo que cada herdeiro recebe. 

Assim, o herdeiro que recebe um terço da herança terá direito a um terço do ativo 

e responderá por um terço do passivo. 72 

   

1.3.4 Sucessão singular 

A sucessão a título singular se processa quando o testador 

se dispõe a transferir ao beneficiário um bem determinado, como, por exemplo, na 

cláusula testamentária que deixa a alguém um determinado apartamento, 

automóvel, casa, certas ações de companhia etc. 

                                              
71 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 2002. p. 2. 
72 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 4 
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Diferente da sucessão a título universal, na sucessão a título 

singular o sucessor é chamado de legatário. 

No mesmo sentido, Rodrigues73
 ensina que, “legatário 

sucede ao falecido a título singular, ou seja, determinado bem destaca-se da 

herança, como coisa certa e individuada, para incorporar-se ao patrimônio do 

legatário”. 

O legatário limita-se a receber algum ou alguns bens 

determinados, sem ter que responder pelo passivo da herança. Porém, Wald74 

ressalta, “nada impede que o testador, ao atribuir o legado, estabeleça a 

obrigação para o legatário de saldar determinado débito”.  

A diferença entre o sucessor a título universal e o sucessor a 

título singular, consiste, além do fato do herdeiro responder pelas dívidas e do 

legatário não arcar com essa responsabilidade, na responsabilidade do herdeiro 

pela parcela de dívidas essas que são as existentes no momento da abertura da 

sucessão, ou seja, do falecimento do de cujus, enquanto o legatário não recebe 

uma fração determinada nem bens especificados e determinados pelo falecido, e 

só pagará os débitos com os quais o de cujus tiver onerado o legado. 75 

 

1.4 ESPÉCIES DE SUCESSORES 

Com relação aos sucessores, estes classificam-se em 

herdeiros e legatários. Os herdeiros se dividem em legítimos, testamentários e 

necessários.  

 

                                              
73 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 2002. p. 18. 
74 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 5 
75 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 5 
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1.4.1 Herdeiros legítimos 

São aqueles sucessores eleitos pela legislação, através da 

ordem de vocação hereditária (CC, art. 1.829), ou por regra especial, como ocorre 

na sucessão entre companheiros decorrentes da união estável (CC, art. 1.790). 

Segundo Gomes76, “herdeiro legítimo é a pessoa indicada na 

lei como sucessor nos casos de sucessão legal, a quem se transmite a totalidade 

ou quota-parte da herança”.  

O mesmo doutrinador diferencia ainda, herdeiros legítimos 

dos necessários, designando o primeiro herdeiro como facultativo. Ressalta que, 

“havendo herdeiros necessários, a liberdade de testar é restrita à metade 

disponível; havendo somente herdeiros facultativos, é plena. Todo herdeiro 

necessário é legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é necessário” 77. 

Os herdeiros necessários estão relacionados no Código 

Civil, em seu art. 1.845, que são: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge 

(ou companheiro), objeto de estudo no subtítulo 1.4.3. 

 A lei divide os herdeiros legítimos em ordens e classes, 

unindo-se em grupos distintos. A hierarquia das ordens define a vocação 

hereditária. 

Segundo Gomes78, na ordem de vocação hereditária, regem-

se duas regras: “1º - uma classe sucessível só é chamada quando faltam 

herdeiros na classe precedente e; 2º - na mesma classe, os parentes mais 

próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação“. 

Os herdeiros legítimos conforme mencionado anteriormente 

estão previstos no art. 1.829, CC. 

                                              
76 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 40 
77 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 41 
78 GOMES, Orlando. Sucessões. 2004. p. 42 
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O direito de suceder, na ordem de vocação hereditária, é 

deferido a quem se encontre na classe chamada e, dentro dela, a quem tiver 

preferência sobre outros parentes. 

 

1.4.2 Herdeiros testamentários 

Também conhecidos como instituídos, são aqueles 

indicados como beneficiários da herança por disposição de última vontade, 

podendo, inclusive, ser também herdeiros legítimos, quando se quer favorecê-los 

mais do que ao outros da mesma classe de preferência, com quem 

eventualmente estejam concorrendo79.      

A capacidade testamentária passiva (legitimidade para 

adquirir em virtude de testamento) estende-se às pessoas, físicas ou jurídicas, 

existentes ao tempo da morte do testador, não havidas como incapazes (CC, arts. 

1.798 e art. 1.799).  

Extraí-se dos ensinamentos de Wald80, que a incapacidade 

para receber por testamento pode ser geral (absoluta) ou relativa. 

São absolutamente incapazes para adquirir por testamento: 

a) o individuo não concebido até a morte do testador, salvo se a disposição 

testamentária se referir à prole eventual de pessoas designadas pelo testador, 

existentes ao abrir a sucessão (art. 1.799, I) e; b) as pessoas jurídicas de direito 

público externo (LICC, art. 11, § 2º). 

Já a incapacidade relativa, segundo Lisboa81, é aquela “em 

desfavor: - daquele que redigiu o testamento a rogo, ou de seus parentes; - da 

testemunha testamentária; - da concubina do testador casado, salvo se o testador 

                                              
79 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 56-57 
80 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 104. 
81 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p 460. 
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encontrava-se separado de fato a mais de 5 (cinco) anos e; - do tabelião civil ou 

militar, ou do comandante ou escrivão perante quem se fizer o testamento. 

Quanto às pessoas que poderão ser chamados à sucessão 

testamentária, Lisboa82 leciona ainda: 

a) os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo 
testador (é a contemplação em favor de pessoa inexistente ou de 
nascituro, dando-se a ele um curador, cujo prazo de validade é de 
dois anos); b) as pessoas jurídicas; c) as pessoas jurídicas cuja 
organização for determinada pelo testador sob a forma de 
fundação; d) o filho do concubino e; e) as demais pessoas que 
podem integrar a facção testamentária passiva. 

Para a execução das disposições testamentárias feitas pelo 

testador capaz, é preciso verificar se as pessoas nelas contempladas preenchem 

as condições de capacidade testamentária passiva, exigida pelo Código Civil, 

conforme mencionadas pelos doutrinadores acima citados.  

      

1.4.3 Herdeiros necessários 

O Código Civil, em seu art. 1.845, disciplina os herdeiros 

necessários que são: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Disciplina 

ainda, em seu art. 1.846 que, “pertence aos herdeiros necessários, de pleno 

direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”.        

Conforme os diplomas legais acima citados, Cahali83 

conceitua herdeiro necessário como, “o parente com direito a uma parcela mínima 

de 50% (cinqüenta por cento) do acervo, da qual não pode ser privado por 

disposições de última vontade, representando a sua existência uma limitação à 

liberdade de testar”. 

                                              
82 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p 460. 
83 CAHALI, José Francisco; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Curso avançado de 

direito civil. 2003. p. 57. 
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Lisboa84 define como, “herdeiros necessários são os 

sucessores dos quais não se pode retirar o direito à herança, senão em face da 

ação de indignidade ou de cláusula testamentária de deserdação”. Explica ainda 

que, “metade disponível ou legítima é a parte equivalente a 50% do monte 

partível, descontadas as dívidas e as despesas de funeral” 85. 

Portanto, os herdeiros necessários não poderão ser 

afastados da sucessão mediante simples clausula testamentária. O testador 

deverá indicar causa legal de afastamento por deserdação do sucessor legítimo 

necessário a herança.  

Mesmo que o de cujus procure beneficiar terceiros com a 

integralidade do acervo hereditário, os herdeiros necessários terão direito à 

metade disponível da herança.      

 

1.4.4 Legatários 

Legatário é aquele sucessor instituído por testamento para 

receber um determinado bem, certo e individualizado, e a título singular. Legatário 

não pode ser confundido com herdeiro. 

Segundo os ensinamentos de Monteiro86  

O herdeiro nomeado ou instituído não se confunde com legatário, 
nem legado se confundi com herança. O legatário recebe coisa 
determinada e precisa, isto é, porção concreta do acervo 
hereditário, deixada a título singular (res certa), ao passo que o 
herdeiro aufere todos os direitos patrimoniais do extinto 
(universum jus), ou fração em todos esses direitos, sem 
discriminação de valor ou objeto. 

                                              
84 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p 412. 
85 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. p 413. 
86 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 2003. p. 188-

189 
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No legado o objeto transmitido é definido, concreto, 

individualizado. Na herança existe uma universalidade, abrangendo a totalidade 

da massa hereditária, ou parte alíquota dela. 

Pode ainda ser legatário, tanto alguém que não seja 

herdeiro, como quem tiver esta qualidade.  

Assim, leciona Wald87: 

É possível que o herdeiro seja também legatário quando, além de 
uma fração dos bens do falecido, recebe um bem específico (v.g., 
“deixo a fulano de tal a metade dos meus bens e a minha 
biblioteca”), sendo, na hipótese, chamado de prelegatário. 

No entanto, só há legado por via do testamento, já que sem 

ele só existem os herdeiros da ordem de vocação estabelecida em lei. 

Concluído este capítulo, passa-se ao próximo, no qual far-

se-á uma análise das espécies de Reprodução Humana Assistida, sua evolução 

conceitos e técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
87 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2002. p. 136 
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CAPÍTULO 2  

ESPÉCIE DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

Importante questão que íntegra o direito de família diz 

respeito à filiação, posto que os filhos são uma das razões maiores do 

casamento, representando a continuidade da espécie e sendo uma amostra do 

futuro da humanidade. 

A reprodução, segundo Rizzardo88, “é a lei da preservação 

da vida. Todos os seres vivos se reproduzem por ação própria e só assim é que a 

vida se conserva sobre a face da terra”. 

No entendimento do doutrinador Leite89: 

(...) o desejo de ter filhos não é apenas resultante do instinto de 
reprodução; atualmente, ninguém o contestaria, este desejo é 
reconhecido, como uma aspiração legítima do casal. Quando esta 
aspiração não pode ser atingida naturalmente, através da 
procriação carnal, entra em cena a procriação assistida.  

A procriação assistida surge como meio legítimo de 

satisfazer o desejo efetivo de ter filhos em benefício de um casal estério. 

Conforme os ensinamentos de Fernandes90, “as técnicas de 

reprodução assistida são avanços tecnológicos que tanto permitem contornar os 

problemas de esterilidade, quanto solucionar alguns de infertilidade”. 

Passa-se à análise desses avanços tecnológicos no campo 

de reprodução assistida. 

                                              
88  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 404. 
89  LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 146. 
90  FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito de sucessões. 2000. p. 52.  
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2.1 EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DA REPRODUÇÃO HUMANA 

Em breve retrospectiva ao capítulo anterior, constata-se que 

os romanos e os gregos tinham nos descendentes a certeza da perpetuação da 

religião de seus ancestrais, e, assim, a ausência de descendentes, em especial 

os do sexo masculino, fazia com que o culto aos antepassados desaparecesse.   

Leciona Fernandes91: 

O casamento era uma forma de perpetuar a família e, por 
conseguinte, a religião, sendo conhecidas diversas normas, de 
origens várias que autorizavam a substituição da mulher infértil 
por outra que pudesse dar ao homem os descendentes de que 
tanto necessitava para perpetuação da religião de seus 
ancestrais. 

Assim, observa-se que o desejo de ter filhos faz parte da 

cultura embutida no ser humano, que vê a continuação familiar como a 

imortalidade, ao passo que estes filhos gerarão outros filhos e assim 

sucessivamente, tendo-se, contudo, a perspectiva de que sempre haverá uma 

continuação do que foi realizado. 

Entretanto, nem todos os casais conseguem gerar 

descendentes de forma natural, devido à esterilidade ou infertilidade. 

Ressalta-se que a infertilidade e a esterilidade são 

problemas que atingem os seres humanos, independente do sexo e de suas 

opções sexuais. 

Cabe aqui a transcrição das lições de Leite92, diferenciando 

esterilidade de infertilidade: 

Esterilidade conjugal é a incapacidade de um ou dos dois 
cônjuges, por causas funcionais ou orgânicas, fecundarem por um 

                                              
91 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 46 
92 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 29-30. 
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período conjugal de, no mínimo, dois anos, sem uso de meios 
contraceptivos eficazes e com a vida sexual normal. (...) 
Infertilidade é a capacidade, quer por causas orgânicas ou 
funcionais, atuando no fenômeno da fecundação, de produzir 
descendência. 

De forma mais explicativa, conclui-se que a esterilidade se 

caracteriza pela impossibilidade de ocorrer a fecundação, entre óvulo e 

espermatozóide, numa situação irreversível, ou seja, a incapacidade de se ter 

filhos vivos, sendo possível a fecundação e o desenvolvimento do embrião ou 

feto. 

A evolução das ciências nos assuntos relacionados com o 

desejo de ter filhos teve grande impulso e acelerado desenvolvimento tecnológico, 

a partir da década de 60, com o surgimento da pílula anticoncepcional feminina, 

apesar de já haverem métodos contraceptivos anteriores à pílula. 

No dizer de Barboza93, a possibilidade de se evitar filhos 

quando eles não eram desejados, e de maneira eficiente, ou seja, o surgimento 

da pílula anticoncepcional marcou o primeiro momento da liberdade dos casais de 

procriarem e de planejarem o número de filhos que desejassem ter. 

Todavia, também se buscavam soluções para quando os 

filhos não vinham, sendo o combate à infertilidade tão antigo quanto a busca de 

métodos contraceptivos. A partir da década de 70, com o nascimento de Louise 

Brow, em 1978, o primeiro bebê de proveta, tem-se o marco. 

Conforme Barboza94 no Brasil, a primeira criança a ser 

gerada através de reprodução assistida foi Anna Paula Caldera, em 07 de outubro 

de 1984.  

A reprodução assistida tem o objetivo de fazer com que a 

mulher engravide com a utilização de técnicas médicas, que estão cada vez mais 

                                              
93 BARBOZA, Heloísa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização ‘in vitro’. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 102-103. 
94 BARBOZA, Heloísa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização ‘in vitro’. 

1993. p. 103. 
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avançadas com o crescimento das tecnológicas relacionadas com a vida. Essas 

técnicas são utilizadas quando a mulher que deseja engravidar ou seu cônjuge 

(ou companheiro) são considerados inférteis. 

  Barboza95 contesta ainda, que as técnicas de reprodução 

assistida não levam a cura efetiva e, desta forma, a sua utilização serve apenas 

para satisfação do desejo de alcançar a paternidade ou maternidade. 

No decorrer deste capítulo, estudar-se-a as técnicas mais 

utilizadas atualmente. 

 

2.2 CONCEITO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  

Em 1978, com o nascimento, na Inglaterra, de uma menina, 

pela chamada concepção homóloga, e posterior implante do embrião no útero 

materno, introduziu no mundo jurídico a preocupação com as questões da 

inseminação artificial, tornando concretas as indagações em vigor potencialmente 

existentes desde que, anos antes, a ciência tornara possível o congelamento do 

sêmen, sem perda da sua capacidade fecundante. 96  

A inseminação artificial em seres humanos, desde que 

começou a ser difundida, suscitou debates que serviram para torná-la mais 

conhecida. Essa inseminação consiste em técnica de procriação assistida 

mediante a qual se deposita o material masculino diretamente na cavidade uterina 

da mulher, não através de um ato sexual normal, mas de maneira artificial. 

Para Silva97: 

                                              
95 BARBOZA, Heloísa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização ‘in vitro’. 

1993. p. 39. 
96 FERRAZ, Sérgio. Manipulações Biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. Porto 

Alegre: Sete Mares, 1991. p.44. 
97 SILVA, Reinaldo Pereira e. Os direitos humanos do embrião: análise bioética das técnicas de 

procriação assistida. Doutrina Civil. Terceira Seção. Revista dos Tribunais. N. 768. Outubro de 
1999. 88o ano. p.79.  
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Trata-se de técnica indicada ao casal fértil com dificuldades de 
fecundar naturalmente, que em razão de deficiências físicas 
(impotentia coeundi, ou seja, incapacidade de depositar o sêmen, 
por meio do ato sexual, no interior da vagina da mulher, má-
formação congênita do aparelho genital externo, masculino ou 
feminino; ou diminuição do volume de espermatozóides, ou de sua 
mobilidade, dentre outra) quer por força de perturbações psíquicas 
(infertilidade de origem psicogênita). 

Tanto a palavra “inseminação” quanto a palavra “artificial” 

derivam do latim. Machado98 ensina que, originam-se, respectivamente, do verbo 

inseminare e artificialis:  

Inseminare, formando pela preposição in (em) mas seminare que 
significa “semente”, “grão”, “princípio”, “fonte”, é definido como 
sendo a forma de fecundação do óvulo pela união do sêmen, por 
meios não naturais de cópula. Já artificial, vem do adjetivo 
artificialis e significa “feito com arte”, resultou do substantivo 
artificum, palavra que serve para designar atividades entendidas 
como “arte”, “técnica”, “habilidade”, e outras no mesmo sentido. 

A expressão inseminação artificial segundo Machado99 “ é 

um procedimento cujo objetivo é a formação de um ser humano,sem ser de forma 

natural, ou seja, por relações sexuais”. 

Machado100 explica ainda, que: 

Inseminação artificial também é denominada “concepção artificial”, 
“fertilização artificial”, “fecundação” ou “fertilização assistida”, além 
de outras denominações utilizadas; consiste no espermatozóide, 
sem a ocorrência do coito. Constitui-se, portanto, na prática, do 
conjunto de técnicas, que objetivam provocar a geração de um ser 
humano, através de outros meios que não a do relacionamento 
sexual. 

                                              
98 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: controvérsias éticas e jurídicas. 

Curitiba: Juruá, 2003. p.31-32. 
99 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: controvérsias éticas e jurídicas. 

2003. p.31-32. 
100 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: controvérsias éticas e jurídicas. 

2003. p.31-32. 
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Leciona Ferraz101 que, “entende-se por inseminação artificial 

o processo pelo qual se insere no gameta feminino, seja in vitro, seja no aparelho 

genital da mulher, sêmen previamente recolhido”. 

Aldrovandi102 ensina um conceito fácil e básico que pode ser 

perfeitamente compreendido pelos leitores, uma vez que se trata de técnica 

manipulada pelo homem nos casos em que o casal deseja ter filhos e não pode 

tê-los de forma convencional.  

A Reprodução Humana Assistida é, basicamente, a intervenção 
do homem no processo de procriação natural, com o objetivo de 
possibilitar que pessoas com problemas de infertilidade e 
esterilidade satisfaçam o desejo de alcançar a maternidade ou 
paternidade. 

Para finalizar, Nakamura103 também conceitua inseminação 

artificial, não divergindo dos conceitos acima citados, porém, distinguindo o termo 

“inseminação” do termo “fecundação”, relatando que, alguns doutrinadores 

cometem erros aos igualar ambos os termos. 

Inseminação ocorre artificialmente toda a vez que, total ou 
parcialmente, prescindindo-se do normal emparelhamento dos 
sexos, se faz chegar o líquido seminal ao encontro de possível 
óvulo que vem caminhando pelos órgãos femininos ou que deles 
foi retirado.(...) Vê-se, pois, que nem sempre, quando a fêmea é 
inseminada artificialmente, assim como acontece com a cópula 
natural, ocorre a fecundação.(...) A fecundação é, portanto, 
decorrência da inseminação artificial, e não pode ser confundida 
com esta.(...) Prefiro chamar inseminação artificial a todo auxílio 
que se preste para que o sêmen atinja os órgãos femininos 
internos ou para que ele seja colocado na presença de um óvulo, 
de fecundação artificial quando inseminação é feita com 
sucesso.(...) Fecundação artificial é, portanto, espécie do gênero 
inseminação artificial.   

                                              
101 FERRAZ, Sérgio. Manipulações Biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. 1991. 

p.44. 
102 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 

parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 

103 NAKAMURA, Milton. Inseminação artificial humana. São Paulo: Roca, 1984. p. 17. 
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Para exemplificar tal erro, Silva104 comentando o art. 1597 

do Código Civil, explica a origem das palavras fecundação e inseminação, 

entretanto, afirma que, “fecundação e inseminação, ou meios artificiais, são 

utilizados como expressões sinônimas”. 

Ressalta-se, que o presente trabalho utilizará a expressão 

Inseminação Artificial, adotando, contudo, a distinção lecionada por Nakamura. 

 

2.3 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HOMÓLOGA 

Inseminação artificial homóloga é aquela que contém 

material genético proveniente dos próprios cônjuges interessados em ter filhos. 

Nesse sentido leciona Fernandes105: 

(...) pode-se afirmar que se entende por fecundação homóloga o 
processo pelo qual a criança que vier a ser gerada por qualquer 
das técnicas de reprodução assistida for fecundada com a 
utilização dos gametas masculino e feminino provenientes de um 
casal, casado ou vivendo em união estável, que assumirá a 
paternidade e a maternidade daquela criança. 

Para Leite106, “diz-se ‘homóloga’, ou ‘auto-inseminação’, a 

inseminação artificial quando realizada com sêmen proveniente do próprio 

marido”. 

Conclui-se, no entanto, que a inseminação é homóloga 

quando o sêmen e o óvulo pertencem ao marido e à esposa. 

A especialista no assunto, Scaparo107, explica a modalidade 

em comento. Veja-se: 

                                              
104 SILVA, Regina Beatriz da. Novo Código civil comentado. Coordenador FIUZA, Ricardo. São 

Paulo: Saraiva, 2002. p.1408. 
105 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 57 
106 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 32.    
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A técnica de inseminação artificial homóloga consiste em ser a 
mulher inseminada com o esperma do marido ou companheiro, 
previamente colhido através da masturbação. O líquido seminal é 
injetado pelo médico, na cavidade uterina ou no canal cervical da 
mulher, na época em que o óvulo se encontra apto a ser utilizado. 
Entre as indicações para a inseminação artificial homóloga, 
destacam-se: a incompatibilidade ou a hostilidade do muco 
cervical; a oligospermia, quando é baixo o número ou reduzida a 
motilidade dos espermatozóides; e a retroejaculação, quando, 
embora a taxa de espermatozóides seja normal, eles ficam retidos 
na bexiga, ao contrário do que ocorre na ejaculação normal.  

Não há grandes problemas relacionados a essa espécie de 

inseminação artificial, visto que não altera as estruturas jurídicas existentes, na 

medida em que a paternidade biológica coincide com a legal, ou seja, o mesmo 

material genético do concebido, é o mesmo dos pais biológicos. 

Assim, ensina Leite108: 

A inseminação artificial homóloga não tem encontrado maiores 
objeções, porque independendo da intervenção de um terceiro na 
intimidade do casal, é encarada como um serviço que a medicina 
presta à vida humana. 

Pode-se verificar que o Código Civil de 2002, em seu artigo 

1597, incisos III e IV, trouxe maior proteção aos filhos concebidos por 

inseminação artificial homóloga, uma vez que o diploma legal traz a presunção de 

concepção durante o casamento, quando já falecido o marido, e/ou a qualquer 

tempo, quando se têm embriões em excesso. 

Em assim sendo, constata-se, que não há grandes 

discussões referentes à inseminação artificial homóloga, tendo em vista que, tanto 

o espermatozóide, quanto o óvulo, são dos próprios pais biológicos. Uma vez 

suscitada alguma dúvida referente à filiação, esta poderá ser sanada através da 

realização do exame de DNA. 
                                                                                                                                         
107 SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização assistida – Questão aberta. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991. p. 10. 
108 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 40.    
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 As polêmicas encontradas no assunto em comento, 

referem-se à inseminação artificial homóloga pos mortem e aos embriões 

excedentários, sendo que esta não será tratado no presente trabalho, enquanto 

aquela, é o objeto de estudo deste. 

 

2.4 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA 

Nas técnicas de reprodução assistida heteróloga, os 

fundamentos relacionados à paternidade-filiação e à maternidade-filiação serão 

diferentes, levando em conta os casos em que um dos cônjuges ou companheiros 

contribui com seu material fecundante e o outro não, por força de esterilidade. É 

possível, também, que tais técnicas sejam adotadas nos casos em que ambos os 

cônjuges ou companheiros não tenham condições de contribuir com qualquer 

material fecundante. 

Assim, a inseminação artificial heteróloga é aquela que 

contém material genético proveniente de pessoa estranha aos cônjuges. Com ela 

é introduzida no seio familiar um individuo que não possui o patrimônio genético 

de um ou de outro cônjuge, até mesmo de ambos.  

Sobre essa técnica atesta Silva109: 

A inseminação artificial heteróloga é a combinação da chamada 
terapia da infertilidade com o moderno método de eugenia positiva 
(a criação de seres humanos de pretensa qualidade superior 
através do recurso a material genético masculino selecionado). 
Também nesse contexto surgem os chamados "bancos de 
sêmen", para a conservação no tempo do material genético 
masculino. O primeiro "banco de sêmen" brasileiro encontra-se 
instalado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o ano 
de 1993. 

Segundo entendimento de Fernandes110:  

                                              
109 SILVA, Reinaldo Pereira e. Os direitos humanos do concebido. Análise biojurídicas das 

técnicas de reprodução assistida. Porto Alegre: Síntese Publicações, 2002, CD-Rom n. 40. 
Produzida por Sonopress Rimo Indústria e Comércio Fonográfico Ltda. 
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(...) por fecundação heteróloga entende-se o processo pelo qual a 
criança que vier a ser gerada por qualquer das técnicas de 
reprodução assistida for fecundada com a utilização de gametas 
de doadores, dividindo-se a fecundação heteróloga em a matre, 
quando o gameta doado for feminino, a patre, quando se trata de 
doação de gameta masculino, ou total, quando os gametas 
utilizados na fecundação, tanto os masculinos quanto os 
femininos, são de doadores. 

Explica, ainda, que em qualquer caso, o doador ou a 

doadora, não terá qualquer relação de maternidade ou paternidade com a criança, 

que será exercida pelos respectivos. 

Percebe-se, que o médico ao praticar a inseminação artificial 

heteróloga, não deve escolher qualquer doador, mas sim, escolher o que possua 

características semelhantes às daquele que seria o pai biológico, como, por 

exemplo, a mesma cor de pele, de olhos, de cabelos, etc. 

Eis as lições de Nakamura111: 

A inseminação artificial heteróloga, isto é, aquela que é realizada 
com a sêmen de outra pessoa que não o marido (chamado de 
doador), é que mais cuidados exige da parte do médico, visto que 
deverão ser respeitadas constantes físicas e genéticas do marido 
(aspecto, raça, cor de olhos, cabelos, tipo sanguíneo, fator Rh, 
ausência de taras hereditárias, etc.) 

O procedimento médico na inseminação heteróloga é 

idêntico ao da inseminação homóloga; só que em vez de líquido seminal do 

marido é utilizado o esperma de um doador fértil, geralmente em banco de 

sêmen. 

A especialista Scaparo112, assim, como fez na modalidade 

anterior, explica o procedimento médico na inseminação heteróloga. 

                                                                                                                                         
110 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p.57-58 
111 NAKAMURA, Milton. Inseminação artificial humana. 1984. p. 44.  
112 SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização assistida – Questão aberta. 1991. p. 10. 
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Entre os critérios a serem observados durante a seleção doador, 
sobressaem o controle periódico do sêmen (teste de AIDS ou 
síndrome da imunodeficiência adquirida) e o anonimato do 
doador, bem como suas características morfológicas; o grupo 
sangüíneo, que deve ser idêntico ao da mãe ou de seu marido; a 
cor da pele e dos olhos; a estatura; tudo devendo ser compatível 
com o casal. Entre as indicações para a inseminação artificial 
heteróloga são citadas as seguintes azoospermias ou 
oligospermias – casos em que há absoluta esterilidade masculina, 
doenças hereditárias graves do marido, e ainda, incompatibilidade 
do tipo sangüíneo do casal, possibilitando a interrupção da 
gravidez. 

Conforme o procedimento médico acima citado, explica 

Rizzardo113:  

A inseminação artificial heteróloga constitui a combinação da 
terapia da infertilidade com o método de eugenia positiva, isto é, 
de seleção de gens, o que importa na seleção de seres humanos 
de qualidade superior. Escolher-se o sêmen de indivíduos mais 
perfeitos desde as qualidades físicas até os dotes intelectuais de 
que são portadores.  Proporciona através desse método a criação 
de bancos de sêmen, onde se conserva o material genético 
masculino, o que já existe no Brasil, tendo o primeiro se instalado 
junto ao Hospital Albert Einstein, em 1993. Proporciona-se a 
procriação artificial pos mortem, o que se dá com a inseminação 
do óvulo pelo espermatozóide depois da morte dos fornecedores. 

Não há o que discutir quanto ao desejo dos casais em se 

interessarem pela inseminação artificial heteróloga. Deve-se ressaltar, que os 

casais que desejam a descendência, mas, por esterilidade ou infertilidade, não 

conseguem através da reprodução natural, a partir do momento que encontram 

alguma chance de ter filhos beneficiando-se da técnica de inseminação artificial, 

seja homóloga ou heteróloga, tentarão tornar esse desejo uma realidade, uma vez 

que o filho é esperado, programado, pois se acredita que se trata de casais mais 

“maduros”, ou seja, que refletiram sobre a inseminação, que possui uma 

estabilidade psíquica e financeira. 

                                              
113 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 510. 
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Leite114 defende a técnica de reprodução humana em 

comento. Veja-se: 

A fecundação in vitro heteróloga, (por exemplo) de uma criança 
nascida pelo esperma do marido e de um óvulo doado e 
implantado no útero da mulher não cria problema de paternidade 
jurídica. Quer se trate de filiação legitima ou natural, a hipótese 
encontra respaldo jurídico no próprio ordenamento civil: a 
paternidade biológica é aquela que quer se estabelecer. A criança 
– que será nascida da mulher casada – terá por pai o marido 
desta (...) 

O código Civil de 2002 traz em seu art. 1597, inciso V, a 

presunção da filiação nos casos de inseminação artificial heteróloga, desde que 

exista a outorga marital, in verbis: 

Art. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento 
os filhos: 

(...) 

V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. 

Ao interpretar o artigo supracitado, Diniz115 ensina que a 

autorização do marido deve ser prévia, sendo que a referida autorização está 

baseada em dois princípios: o da boa-fé e o da lealdade de comportamento, pois 

assim, a paternidade terá fundamento moral, impedindo que futuramente o 

homem negue a paternidade daquele filho que se originou da inseminação 

artificial heteróloga. Ex vi: 

Tal presunção visa tão somente, baseada na doutrina dos próprios 
Diez Picazo, fundada de boa-fé e da lealdade de comportamento, 
instaurar a vontade procracional do marido, como meio de impedi-
lo de desconhecer a paternidade do filho voluntariamente 

                                              
114 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 395-396. 
115 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 10 ed. ver. e atual. de acordo com o Código Civil 

(Lei n. 10.406, de 10/12/2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 1080-1081.  
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assumido ao consentir na inseminação artificial heteróloga de sua 
mulher. A paternidade, nessa última hipótese, apesar de não ter 
fundamento genético, terá o moral, privilegiando-se a relação 
sócio-afetiva. 

Em concordância ao comentário acima exposto, Leite116, diz 

que, “em ocorrendo consentimento do marido a contestação de paternidade não 

será admissível, nem por parte do marido, nem por iniciativa da mulher que, pela 

gestação, concordou integralmente com o procedimento”. 

Na mesma linha de raciocínio, Veloso117 comenta que, “seria 

antijurídico, injusto, além de imoral e torpe, que o marido pudesse desdizer-se e, 

por sua vontade, ao seu arbítrio, desfazer um vínculo tão significativo, para o qual 

aderiu, consciente e voluntariamente”. 

 

2.5 TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

Diante das impossibilidades de procriação natural, de forma 

a substituí-la, surge duas técnicas de reprodução assistida, quais sejam 

Fecundações in vivo ou in vitro. 

A fecundação in vivo (ou intracorpórea) ocorre com 

procedimentos que são relativamente simples, consistentes na introdução dos 

gametas masculinos "dentro da vagina, em volta do colo, dentro do colo, dentro 

do útero, ou dentro do abdômen"118. 

No caso da Fecundação in vitro, o processo é mais 

elaborado e a fecundação ocorre em laboratório, de forma extra-uterina. 

                                              
116 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 396. 
117 VELOSO, Zeno. Direito Brasileiro da Filiação e da paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 

151. 
118 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p.38. 
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Ambas podem ser diferenciadas em homóloga e heteróloga. 

A fecundação será homóloga, quando forem utilizados esperma do marido ou 

companheiro. E, heteróloga, quando o material utilizado para a fecundação deriva 

de um terceiro que é o doador (sêmen do marido e óvulo de outra mulher; ou 

sêmen de terceiro e óvulo da esposa; ou ainda, sêmen e óvulo de estranhos), 

cujo embrião poderá ser implantado no útero da esposa ou de terceira pessoa, 

conforme estudado anteriormente. 

Passa-se à uma breve análise de ambas as técnicas de 

reprodução. 

 

2.5.1 Fecundação intracorpórea ou in vivo 

Segundo Fernandes119, a fecundação intracorpórea, ou 

também chamada de in vivo, nada mais é do que a fecundação que ocorre no 

próprio organismo feminino. 

Silva120 divide esse tipo de fertilização em duas 

modalidades: 

(...) a primeira, inseminação artificial e a segunda, transferência de 
gametas, por sua vez, a inseminação artificial de subdivide-se em 
inseminação clássica, inseminação intraperitonial direta e 
intrafolicular direta e, a transferência de gametas subdivide-se em 
transferência intratubária de gametas (GIFT), intrabdominal e 
intra-uterina. 

A inseminação clássica ramifica-se, também, em 

intravaginal, intracervical e intra-uterina. Esta inseminação é considerada a mais 

comum, ou seja, nos casos em que a inseminação é intravaginal, o sêmen é 

colocado no fundo da vagina mediante uma seringa; já a inseminação 

intracervical ocorre quando parte do útero é colocado em contato com a secreção 
                                              
119 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 57 
120 SILVA, Reinaldo Pereira e. introdução ao biodireito: investigações políticas-jurídicas sobre o 

estatuto da concepção humana. 2002. p. 53.  
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cervical no interior do colo do útero e a outra parte é colocada em uma espécie de 

tampão cervical; e, a inseminação intra-uterina ocorre quando o sêmen é 

colocado dentro da cavidade uterina mediante em delgado cateter que atravessa 

o canal cervical. 121  

Em relação à inseminação artificial intraperitonial direta e à 

intrafolicular direta, são casos mais específicos. Assim, afirma Silva122: 

Na primeira o sêmen é colocado numa cavidade abdominal, 
próximo aos ovários, de forma que as trompas de Falópio 
capturem os espermatozóides e os óvulos. Na segunda, o sêmen 
é injetado no folículo ovariano, pouco antes da ovulação. 

A segunda modalidade de fertilização in vivo é a 

transferência de gametas, ou seja, os óvulos são retirados dos folículos ovarianos 

e logo reintroduzidos no organismo feminino junto com os espermatozóides.  

Esta ainda, é subdividida, segundo Silva123, em três 

espécies: a intratubária (GIFT), a intradominal e intra-uterina.  

A primeira ocorre logo depois de colhidos os óvulos que serão 
reintroduzidos com o esperma, através de um fio cateter e 
depositados em um ou até nas duas trompas de falópio. (...) Na 
segunda, os óvulos são aspirados via transvaginal e colocados no 
interior do abdômen da mulher (...) junto com os espermatozóides 
previamente coletados e preparados. (...) Já na Transferência 
intra-uterina de gametas, ocorre diretamente no útero, ao contrário 
das outras técnicas que se dão nas trompas de Falópio, nesta os 
óvulos são aspirados via transvaginal e colocados junto com os 
espermatozóides coletados e preparados, diretamente no útero da 
mulher com a ajuda de um cateter.   

                                              
121 SILVA, Reinaldo Pereira e. introdução ao biodireito: investigações políticas-jurídicas sobre o 

estatuto da concepção humana. 2002. p. 55. 
122 SILVA, Reinaldo Pereira e. introdução ao biodireito: investigações políticas-jurídicas sobre o 

estatuto da concepção humana. 2002. p. 55. 
123 SILVA, Reinaldo Pereira e. introdução ao biodireito: investigações políticas-jurídicas sobre o 

estatuto da concepção humana. 2002. p. 48-61. 
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Quanto a essa técnica, não são muitos os problemas que 

dela podem decorrer, até mesmo porque a fecundação, se ocorrer, será no útero 

da mulher, pois por esse método ocorre a transferência mecânica de 

espermatozóides, ou dos dois tipos de gametas (espermatozóide e óvulo), 

portanto não há de se falar em risco de manipulação de embriões, pois, a 

fecundação ocorre in vivo. 

O que pode gerar maiores dúvidas é na fecundação in vitro 

ou extracorpórea, a qual, também, será brevemente analisada a seguir. 

  

2.5.2 Fecundação extracorpórea ou in vitro 

A fecundação extracorpórea como o próprio nome já diz, 

ocorre fora do organismo dos genitores. 

Veja-se o entendimento de Fernandes124: 

A fertilização in vitro trata-se se um processo mais elaborado, pois 
tanto os gametas femininos quanto os gametas masculinos são 
retirados dos respectivos organismos e a fecundação ocorre em 
laboratório, de forma extra-uterina, em meio onde é reproduzido 
artificialmente o ambiente da trompa de falópio, onde a fertilização 
ocorre naturalmente e a clivagem prossegue até o estágio em que 
o embrião é transferido para o útero. 

Essa técnica é utilizada para o tratamento de infertilidade, 

que une os óvulos aspirados aos espermatozóides em um disco plástico ou de 

material assemelhado, que serão mantidos em estufa de três a cinco dias, para 

fins de seleção dos embriões que melhor podem se adaptar ao organismo da 

futura genitora. Os embriões obtidos a partir da fertilização são introduzidos no 

                                              
124 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 57. 
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útero em quantidade tal que viabilize o desenvolvimento do ser no corpo da 

mulher, e os restantes são congelados para posterior inseminação. 125   

Constata-se, assim, que a fertilização in vitro, se dá 

mediante a aspiração dos óvulos, procedendo-se a uma seleção na qualidade e 

quantidade daqueles que estiverem maduros para os fins de fecundação.    

O procedimento da técnica em comento, ocorre, segundo 

Silva126, em sete etapas: 

(...) a) a estimulação da produção de gametas femininos; b) a 
obtenção de gametas masculinos e feminino; c) a armazenagem 
de gametas; d) a fertilização dos óvulos (gametas femininos); e) a 
cultura in vitro dos zigotos em clivagem; f) a criopreservação dos 
conceptos; e, g) a introdução dos conceptos na cavidade uterina 
da mulher. (...) 

No entanto, conforme mencionado anteriormente, a 

fecundação in vitro pode ser homóloga ou heteróloga. Na primeira os problemas 

praticamente inexistem, já que a filiação corresponde a verdade biológica, além, 

da socioafetiva127, pois o filho será fruto dos gametas do casal. 

As situações conflitantes brotam da fecundação in vitro na 

sua forma heteróloga, visto que a filiação não corresponderá à verdade biológica. 

Assim, explica Aldrovandi128: 

Duas situações podem ocorrer em relação a esta técnica: 

                                              
125 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e das sucessões. 2004. p 

332 
126 SILVA, Reinaldo Pereira e. introdução ao biodireito: investigações políticas-jurídicas sobre o 

estatuto da concepção humana. 2002. p. 61-62. 

 
127 Segundo FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do 

biodireito: aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 56, por mãe 
socioafetivo entende-se a mulher que, tendo ou não liame genético ou gestacional com a criança 
gerada, ela, irá dedicar seu amor e atenção, contribuindo material, moral e intelectualmente para 
seu desenvolvimento. 

128 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 
parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 
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- Doação de óvulos – a criança nasce após a fecundação in vitro 
pelo esperma do marido em um óvulo doado, e implantado no 
útero da mulher. 

- Doação de embrião – a criança nasce de uma fecundação in 

vitro de óvulos e espermatozóides doados ao casal, e o embrião 
resultante é colocado no útero, que só fica vinculado ao casal pela 
gestação e afetividade. 

No primeiro caso não tem problema a paternidade, pois a filiação 
corresponderá à verdade biológica, além da afetiva. 

O que se questiona neste caso é a maternidade. O princípio mater 

semper certa est ficou abalado com os avanços tecnológicos, já 
que hoje é possível a maternidade sob três aspectos: biológico, 
gestacional e afetivo. 

Da mesma forma entende Fernandes129: 

Ante a possibilidade de um conflito de maternidade, é fundamental 
estabelecer juridicamente que a maternidade deverá cair sempre 
naquela que será a mãe socioafetiva, até porque o projeto de 
maternidade partiu dela ao escrever o seu direito constitucional do 
planejamento familiar. 

A medicina já provou que o útero não é apenas um lugar 

para alojar o bebê. Além de fornecer alimentos, proporciona a troca de sangue 

que ativa os genes do embrião e determina o momento exato de formar os órgãos 

e os genes e funciona como um antídoto para as aberrações que a genética pode 

produzir.130  

Quanto à segunda hipótese (doação de embriões), citada 

por Aldrovandi131, o embrião é geneticamente do casal doadores de gametas. A 

                                              
129 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 113-114. 
130 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 

parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 

131 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 
parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 
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gestação completa e o parto, além da afetividade, como ocorrem em relação à 

doação de óvulos, determinam à maternidade. 

Explica ainda que, a paternidade recairá sobre o pai que 

consentiu fazer a fecundação, que efetivamente deseja o filho, ou seja, o pai 

sócioafetivo. A supremacia da afetividade coloca em xeque a toda poderosa 

paternidade biológica, mostrando a sua absoluta relatividade.132 

Quando inviável obter-se a fecundação na mulher que virá a 

ser a mãe sócioafetiva da criança que será gerada, seja por fecundação in vivo ou 

in vitro, há uma técnica alternativa que consiste na sub-rogação de um útero, a 

qual será analisada no próximo item. 

   

2.6 MÃES SUBSTITUTAS 

Como última prática possível decorrente das técnicas de 

reprodução humana assistida, e de grande importância no plano jurídico, tem-se 

aquela conhecida como maternidade de substituição que, na realidade, não 

representa técnica distinta daquelas que foram analisadas, ainda neste capítulo, 

mas uma prática que pode envolver qualquer das técnicas relatadas, com a 

diferença fundamental que a gravidez se relaciona a outra mulher que não àquela 

que resolveu programar seu projeto parental, normalmente em harmonia e 

consenso com seu parceiro (marido ou companheiro). 

Sobre a expressão ‘maternidade-de-substituição’, 

Rizzardo133 ensina: 

A expressão é empregada em sentido genérico, e não no sentido 
restrito que as doutrinas francesa e suíça costumam empregar 
para designar mãe de substituição a mulher que engravida a partir 
da doação de seu próprio óvulo (e, portanto, é ao mesmo tempo 

                                              
132 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 

parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 

133 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 745. 
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mãe genética e mãe gestante), ao passo que mãe portadora é 
aquela mulher que apenas hospeda no seu corpo o embrião que 
se formou a partir do óvulo da mulher com quem combinou a 
gravidez. 

Rizzardo134 explica ainda, que no campo jurídico, tal técnica 

se revela na prática impossível na legislação135, uma vez que está sempre se 

fundou no brocardo mater sempre certa est, devida à convicção humana quanto à 

maternidade diante da coincidência entre a verdade biológica e a verdade jurídica 

verificada através da gravidez e do parto. 

Assim, pode-se, concluir, que esta técnica é indicada para 

as mulheres impossibilitadas de carregarem o embrião, isto é, de ter uma 

gestação normal. Consiste em uma terceira pessoa emprestar o seu útero, 

assegurando a gestação, quando o estado do útero materno não permite o 

desenvolvimento normal do ovo fecundado ou quando a gravidez apresenta um 

risco para a mãe genética. 

Dentre as várias possibilidades que podem ocorrer nessa 

técnica, Rizzardo136 cita as três mais ilustrativas: 

a) a maternidade-de-substituição que envolve o embrião 
resultante de óvulo e espermatozóide do casal, com sua 
implantação na corpo de outra mulher que não aquela que deseja 
a maternidade e forneceu seu óvulo; b) a maternidade-de-
substituição que se relaciona ao óvulo e gravidez da mulher que 
não quer ser mãe da criança, mas empresta seu corpo, 
gratuitamente, para gestar o embrião, e se compromete a entregar 
a criança ao casal solicitante, sendo sêmen utilizado na procriação 
o do marido que, juntamente com sua esposa, resolveu efetivar o 
projeto parental; c) a maternidade-de-substituição, que consiste no 
embrião formado a partir da união de óvulo da própria mulher que 
engravida e de espermatozóide de doador, com o compromisso 

                                              
134 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 745. 
135 No próprio texto constitucional brasileiro há indicações a respeito da associação que o direito 

faz entre maternidade e gestação (parto), conforme se verifica, por exemplo, nos artigos 7º, 
Inciso XVIII (licença à gestante, pelo prazo de cento e vinte dias), e 201, inciso II (proteção a 
maternidade, especialmente à gestante, no âmbito da Previdência Social). 

136 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 745-746. 



 51 

da mulher de entregar a criança ao casal que, por sua vez, não 
contribui com o material fecundante.                                                                                

No Brasil esta forma de procriação esta prevista na Seção 

VII da Resolução nº 1358/92, que estabelece que a sua utilização só poderá 

ocorrer desde que exista um problema médico que impeça ou contra-indique a 

gestação na doadora genética; que a doadora temporária do útero deve ser 

parente até segundo grau da doadora genética; e que a substituição não poderá 

ter caráter lucrativo ou comercial. 

Não existe norma legal que ampare a sub-rogação do útero, 

nem que a proíba, a não ser a citada resolução que vincula os médicos e as 

clínicas, mas não "as mães". Por isso a prática vem cercada de dúvidas e 

questionamentos que geram profunda perplexidade no meio social e grande 

cautela entre os juristas. 

Ressalta-se, que a regra no Brasil é que o "aluguel do útero" 

não poderá ter caráter lucrativo ou comercial, e que a idéia de contrato da mãe de 

substituição deve ser rejeitada, pois pessoas não podem ser objeto de contrato. 

Assim, afirma Barboza137, que “estando em jogo o estado de 

filiação, a natureza do direito envolvido não admite qualquer negociação, 

mormente remunerada". 

Corroborando com Rizzardo138, Aldrovandi139 fala em 

empréstimo do útero, o qual comporta duas situações diferentes: 

- A mãe portadora – é aquela que apenas empresta seu útero. 
Trata-se de uma mulher fértil no útero da qual reimplanta-se um 
ou vários embriões obtidos por fecundação in vitro, a partir dos 
óvulos e espermatozóides do casal solicitante. 

                                              
137 BARBOZA, Heloísa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização ‘in 

vitro’. 1993. p. 88. 
138 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p. 745 
139 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 

parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 
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- A mãe de substituição – além de emprestar o seu útero, dá 
igualmente os seus óvulos. Trata-se de uma mulher fértil que será 
inseminada com o esperma do marido da mulher que não pode 
conceber. 

Não existindo legislação que proíba esta técnica se a 

referida resolução for desrespeitada muitos problemas poderão surgir na 

determinação da maternidade. A mãe será a genética ou a gestacional? Se os 

pais contratantes desistirem da criança, a quem caberia a sua guarda? E no caso 

de transferência de embriões para a mãe ou irmã da doadora como ficariam as 

relações de parentesco? 

Pode-se, dizer, que pelo direito vigente, conforme as lições 

de Rizzardo mencionadas no decorrer deste subtítulo, a mãe sub-rogada será 

considerada mãe (mesmo que não tenha nenhum vínculo genético com a 

criança), pois a gestação e o parto determinam a maternidade. Porém, esta 

premissa não mais é totalmente verdadeira, pois considera que quem dá a luz 

necessariamente é aquela que deu o óvulo. 

Parte da doutrina140 acredita que no caso da mãe portadora, 

a maternidade deverá ser estabelecida pelo vínculo biológico e sócio-afetivo, e 

não o vínculo gestacional, vedado qualquer direito de filiação a mãe sub-rogada. 

Bastante difícil aos Tribunais será resolver a questão quando 

a mãe for de substituição, pois é a doadora do óvulo, logo é mãe biológica e 

gestacional. 

Aldrovanti141 explica que, apesar de não ter legislação que 

regule a questão caberá aos tribunais resolver um possível conflito, podendo: 

- Determinar a inexistência de qualquer vínculo de filiação da mãe 
sub-rogada e o estabelecimento da maternidade sócio-afetiva. 

                                              
140 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p . 188. 

MENEZES, Thereza Christina Bastos de. Novas Técnicas de reprodução humana: o útero de 
aluguel. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 660, out. 1990. p. 253-256 

141 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de 
parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3127>. Acesso em: 07 ago. 2006. 
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Neste caso, a mãe será aquela que fez o planejamento parental, 
que desejou a criança como seu filho, para tratá-lo com amor, 
carinho e dedicação, mesmo não tendo nenhum vínculo biológico 
ou gestacional com ela. 

- Determinar a maternidade à mãe sub-rogada, que é a mãe 
biológica e gestacional, por razões de ordem legal (a mãe que 
produz o óvulo, que gera e da luz a criança é que deve ser 
considerada; pessoas presentes e futuras não podem ser objeto 
de contrato); e psicológicas (traumas sofridos pelo rompimento da 
criança com a mãe gestacional e biológica). 

Em sua obra Leite142, cita as experiências de que como os 

acordos de aluguel causam graves danos psicológicos e sociais à mãe de 

aluguel. Faz-se interessante transcrever o discurso de uma mulher submetida ao 

procedimento de mãe de substituição para um casal infértil, no qual revela, "tudo 

que se faz é transferir a dor de uma mulher para outra, de uma mulher que esta 

sofrendo com a sua infertilidade a uma que tem de desistir do seu bebê"143. 

Contudo, constata-se, que são múltiplas as razões que 

levam um casal a procura de outras formas de reprodução, na busca do desejo de 

ter um filho. Mas, no caso das mães de substituição é difícil aceitar tais razões, 

pois a técnica pretendida se reveste de uma excessividade não encontrável nos 

outros recursos, uma vez que o direito não oferece nenhuma segurança jurídica 

para os envolvidos. É, também, este excesso que precisa ser podado pela futura 

legislação, seguindo a linha da Resolução nº 1358/92 do Conselho Federal de 

Medicina144. 

No terceiro e último capítulo será abordado os aspectos 

constitucionais, dando destaque para os princípios e os direitos fundamentais, 

bem como, será analisado os direitos de família e sucessórios do concebido pós 

mortem. 

                                              
142 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 415-419. 
143 Discurso de Elisabeth Kane, transcrito na obra de LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações 

artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 416.  
144 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 419. 
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CAPÍTULO 3   

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, FAMILIARES E SUCESSÓRIOS 
DO CONCEBIDO POS MORTEM 

3.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal é a lei fundamental, a lei maior de um 

Estado, dispondo o ordenamento jurídico de normas hierárquicas e, uma vez que 

estas normas estão representadas em forma de uma pirâmide, é indiscutível que 

a constituição deva ocupar o ponto mais alto dessa pirâmide legal.  

Segundo Canotilho145: 

(...) Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e 

suprema de um Estado, que contém normas referentes á 
estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma 
de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de 
competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. (grifou-
se) 

A ordem jurídica fundamental de um Estado é sua 

Constituição Federal. E, assim sendo, dado o posto que ocupa é imprescindível 

que os princípios constitucionais sejam observados diante do surgimento de fatos 

novos não previstos em lei, pois, é a constituição a base hierárquica de qualquer 

sistema jurídico. 

A esse respeito constata-se que juntamente com os direitos 

de terceira geração, começaram a ser moldados os de quarta geração, 

consistindo na preocupação ética com a proteção do ser humano como 

individualidade físico-genética-psíquica. 

Assevera Bobbio146: 

                                              
145 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: Coimbra 

editora, 1991. p. 41.   
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É verdade que os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem 
quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do 
poder do homem sobre o homem – que acompanha 
inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da 
capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens 
– ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite 
novos remédios para as suas indigências. 

Não restam dúvidas de que a consagração de uma 

necessidade transformada em direito se solidifica com o tempo, dando 

oportunidade as reivindicações sobre as novas necessidades que vão surgindo 

para que possam ser almejadas e, novamente, atingidas, num processo de eterna 

evolução.    

Têm-se como direitos de quarta geração aqueles relativos 

aos avanços científicos, mais precisamente à evolução médico-biológica que está 

dando origem ao biodireito, sendo este a essência desta nova geração de 

necessidades sócio-individuais147.   

Um dos temas que vem sendo abordado neste trabalho, a 

“reprodução humana assistida”, se enquadra perfeitamente nos direitos de quarta 

geração, e tendo em vista que no Brasil, ainda não exista uma regulamentação 

sobre as técnicas de reprodução humana assistida, a Constituição Federal deverá 

ser o alicerce utilizado para se resolver possíveis questões relacionadas aos 

direitos individuais e coletivos quanto a essas técnicas, além de servir de base no 

momento em que surgir tal regulamentação.  

 

3.1.1 Supremacia da Constituição 

A ordenação dos poderes do Estado pela Constituição tem 

como conseqüência a submissão destes aos mandamentos constitucionais. Isto 

                                                                                                                                         
146 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. p. 6. 
147 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 

aspectos do direito de família e do direito das sucessões. 2000. p. 26 
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significa que as previsões constitucionais não podem ser contrariadas pelas 

ações dos poderes do Estado, já que a Constituição os cria e regulamenta. 

Silva148 leciona nesse sentido, quando escreve que, 

“significa que a constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a 

que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida 

em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos”. 

Explica Cruz149: 

Fosse de outra forma, as previsões constitucionais seriam inúteis. 
Os poderes do Estado e suas ações têm sua legitimidade 
derivada da Constituição, que é a norma base que os habita para 
atuar. Caso um poder público atue fora dos limites fixados pela 
Constituição, sua atuação não pode ser considerada legítima – 
nem constitucional -, pois carecerá de base ou justificação legal. 

Isto é aplicável a todos os poderes do Estado, já que eles, 

sem exceção, criam normas jurídicas em menor ou maior intensidade. Estas 

normas devem, necessariamente, para não desorganizar o sistema positivado, 

obedecer às diretrizes constitucionais. Deste modo, a Constituição se configura 

como norma suprema, com um status superior ao resto do ordenamento 

jurídico150. 

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, 

no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 1º, estabelece 

ainda, que “o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e os membros do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter, 

defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de sua promulgação”. 

Assim, a supremacia constitucional se manifesta, por um 

lado, na determinação formal de como devem ser criados e funcionar os poderes 

públicos, que deverão ater-se em suas funções, aos mandamentos 

                                              
148 SILVA, José Afonso, Curso de direito constitucional positivo. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1992. 

p. 47. 
149 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. Curitiba: Juruá, 2002. p. 79.  
150 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. 2002. p. 79-80. 
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constitucionais. Isto significa que a Constituição regula os poderes do Estado, 

mas não pode ser por eles afetada. 

 

3.2 PRINCÍPIOS 

3.2.1 Princípios Constitucionais 

Não obstante, tudo que foi mencionado até este momento 

nesse terceiro capítulo quanto à aplicação e a obediência à Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988, tem-se ainda, que se levar em conta a 

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro151 (LICC), o qual dispõe sobre 

procedimentos a serem utilizados nos casos de lacuna da lei. 

A LICC determina em seu artigo 4º, que havendo omissão, 

deverá o juiz decidir conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

direito; ainda em seu art. 5º, dispõe que com o conhecimento das técnicas 

jurídicas e o bom senso, o jurista deverá atender aos fins sociais visando o bem 

comum. 

Corroborando com esses dois dispositivos legais, 

esclarecendo ainda, o valor maior protegido pela Constituição, que é o da 

dignidade humana, Diniz152 ensina: 

Enquanto não advier a legislação regulamentadora da reprodução 
humana assistida, prevaleceria segundo alguns autores, o 
princípio de que tudo aquilo que não está proibido está permitido, 
deixando os cientistas da área biomédica com grandes 
possibilidades de ação na área da embriologia e da engenharia 
genética. Entretanto, entendemos que, ante a ausência daquela 
norma, dever-se-á aplicar o art. 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, freando, assim, a atividade jurisdicional, que, então, só 
poderá utilizar-se dos princípios gerais de direito comparado ante 
a complexidade dessa temática, sempre levando em conta o 
respeito à dignidade humana (CRFB/88, art. 1º, inciso III). 

                                              
151 Decreto-Lei n. 4657 de 04 de setembro de 1942.  
152 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2003. p. 498 
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Diante dessas divergências o que não pode deixar dúvidas é 

o fato de que a Constituição Federal deverá sempre servir de pilar fundamental 

para as questões de bioética e, principalmente, no tocante à reprodução humana 

assistida, pois é a Lei Maior que traz, entre os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, fundamento este que não 

poderá deixar de ser o fim último do ordenamento jurídico. 

Assim, surge a necessidade de ocorrer a encampação de 

determinados valores morais e culturais pela ordem jurídica, impõe-se buscar 

reconhecer os princípios gerais que alicerçam o biodireito, dentro de uma 

concepção ética do Direito e do Estado, o que pressupõe a elaboração de regras 

jurídicas no contexto de uma sociedade democrática. 

O princípio – e, ao mesmo tempo, valor fundamental – da 

dignidade da pessoa humana, construído historicamente no direito, é um dos mais 

importantes, e vem expressamente previsto na Declaração da UNESCO,  nos 

artigos 1º a 4º, e, no caso brasileiro, na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seu art. 1º, inciso III153. 

Art. 1º - A república Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
Fundamentos: 

(...) 

III – a dignidade da pessoa humana; 

Contudo, uma vez que a constituição de cada país 

representa a lei das leis, é a lei máxima que contém os princípios constitucionais 

que deverão ser respeitados por quaisquer outras leis inferiores a ela. As leis 

infraconstitucionais fundamentar-se-ão pelos princípios constitucionais. 

                                              
153 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira de. A nova Filiação: o biodireito e as relações parentais: o 

estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida 
heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 119. 
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3.2.1.1 Principio da dignidade da pessoa humana 

A pessoa humana, como já foi abordado, tem o direito à 

dignidade protegido como direito fundamental pela Constituição. E essa dignidade 

deve ser respeitada desde a sua concepção até a sua morte.  

Assim, com o grande progresso que a área médica vem 

alcançando, principalmente nessas últimas quatro décadas, com o surgimento da 

pílula anticoncepcional e também das novas técnicas de reprodução assistida, 

torna-se cada vez mais imprescindível que essa dignidade seja protegida, 

respeitada. 

Uma das primeiras doutrinadoras brasileiras a destacar a 

dignidade como um superpríncipio constitucional foi Carmem Lúcia Antunes 

Rocha, realçando que este princípio entranhou-se de tal forma no 

constitucionalismo contemporâneo, que ele estabeleceu uma nova forma de 

pensar o sistema jurídico, e com isto a dignidade passou a ser princípio e fim do 

Direito. 

Dignidade é o pressuposto da idéia de justiça humana, porque ela 
é que dita a condição superior do homem como ser de razão e 
sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe de 
merecimento pessoal ou social. Não há de ser mister ter de fazer 
por merecê-la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é 
um direito pré-estatal.154  

A expressão “dignidade da pessoa humana“ é uma criação 

da tradição kantiana no começo do século XIX. Não é, diretamente, uma criação 

de Kant. Em sua Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), ao 

argumentar que havia em cada homem um mesmo valor por causa da razão, 

empregou a expressão “dignidade da natureza humana”, mais apropriada para 

                                              
154 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O princípio da dignidade humana e a exclusão social. In: 

Anais do XVVI Conferência Nacional dos Advogados – Justiça: realidade e utopia. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 2000. v 1. p. 72. 
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indicar o que está em questão quando se busca uma compreensão ética – ou 

seja, da natureza – do ser humano. 155  

Quanto a esta expressão, ensina Pereira156: 

Quando a expressão “dignidade da pessoa humana” passou a ser 
empregada pelo Direito, ela tinha a missão de designar uma 
personalidade, que em Direito também envolvia a imagem pública 
de alguém. A personalidade de alguém, em função de sua 
imagem publica passa dar ao termo dignidade um caráter de 
relatividade que, de maneira nenhuma, seria permitido pela ética. 
Mas foi o significado vulgarizado que fez fortuna, e desde então a 
expressão “dignidade da natureza humana” foi substituída pela 
expressão mais digerível “dignidade da pessoa humana”. 

A expressão “dignidade da pessoa humana”, com o sentido 

que ela tem hoje, é de uso recente no mundo jurídico. Pode-se dizer que seu 

marco inaugural para os ordenamentos jurídicos está na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948. Assim, demonstrando como foi a inclusão social 

da expressão em comento, leciona Pereira157: 

A Constituição da República Italiana, um ano antes (1947), em 
seu art. 3o, já tinha se utilizado de tal expressão: “Todos os 
cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, 
sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opinião política e 
condições pessoais e sociais”. Um ano depois, a Constituição da 
República da Alemanha (1949) em seu art. 1.1 também já 
proclamava esta expressão: “A dignidade do homem é intangível. 
Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo poder público”. Daí 
em diante todas as constituições democráticas começaram a 
utilizar tal expressão, tornando-se, então, uma exigência essencial 
para a noção de cidadania. A inscrição da dignidade humana nos 
ordenamentos jurídicos é o resultado e conseqüência de uma 
reflexão filosófica acumulada nos séculos anteriores, cuja grande 

                                              
155 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 95-96. 
156 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. 

2005. p. 97. 

 
157 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. 

2005. p. 99. 
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contribuição, como se disse, foi dada por Kant com sua Metafísica 
dos costumes, colocando o homem como fim e não meio de todas 
as coisas. Além disso, esse ideal de dignidade só positivado nos 
ordenamentos jurídicos contemporâneos porque significou 
também a conseqüência de um processo de lutas políticas, idéias 
de liberdade, igualdade e exigências de organizações políticas 
econômicas e sociais do pós-guerra.      

Assim, a dignidade da pessoa humana tornou-se 

indissociável das constituições democráticas, que por sua vez são também 

indissociáveis dos preceitos basilares dos Direitos Humanos, em cuja Declaração 

de 1948, estão traduzidos a essência e o espírito daquilo que se pretende ideal 

para uma sociedade justa: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade 

e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos 

outros com espírito de fraternidade.  

O princípio da dignidade, como todos os princípios contém 

valores e, portanto, traz consigo, além de seu conteúdo normativo, um conteúdo 

axiológico. In casu, o valor é a dignidade que se dá ao bem, isto é, ao homem. E 

é por conter valor que a dignidade está também no perigoso terreno da 

relatividade e subjetividade e “já não esconde o grande desacordo sobre seu 

conteúdo”.158 

Azevedo159 cita em seu artigo que: 

Os exemplos são muitos: invoca-se o princípio da dignidade 
humana para justificar a mudança de sexo e de nome de um 
transexual, mas este mesmo princípio é invocado para justificar o 
contrário; a adoção por homossexuais pode ter como invocação o 
princípio da dignidade humana e da igualdade de tratamento e, ao 
mesmo tempo, pode ser invocado para negar tal adoção; a 
eliminação de embriões excedentários pode ser considerada por 
alguns como afronta ao princípio da dignidade, como também, 
conservá-los pode ser indigno. 

                                              
158 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Réquiem para uma certa dignidade da pessoa humana. In: 

Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família – família e cidadania. O novo CCB e a 
vacatio legis. Belo Horizonte: Del Rey, IBDFAM, 2002. p. 329-351.  

159 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Réquiem para uma certa dignidade da pessoa humana. 2002. p. 
329-351. 
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Como se vê, a verdade sobre o valor da dignidade é relativa 

e é construída ideologicamente na medida em que as concepções subjetivas vão 

mudando. Como bem disse Azevedo160: 

É preciso, pois, aprofundar o conceito de dignidade da pessoa 
humana. A pessoa é um bem e dignidade, o seu valor. O direito 
do século XXI não se contenha com os conceitos axiológicos 
formais, que podem ser usados retoricamente para qualquer tese. 
Mal o século XX se livrou do vazio do ‘bando dos quatro’ – os 
quatro conceitos jurídicos indeterminados: função social, ordem 
pública, boa fé, interesse público – preenchendo-os pela lei, 
doutrina e jurisprudência, com alguma diretriz material, surge 
agora, no século XXI problema idêntico com a expressão 
dignidade da pessoa humana. 

Neste trabalho, Azevedo diz que há duas concepções de 

pessoa humana que tentam dar o suporte à idéia de dignidade. A primeira é a 

chamada concepção insular, baseada em que o homem como razão e vontade ou 

autoconsciência leva ao entendimento de que ele e a natureza são 

respectivamente sujeito e objeto e somente o homem é racional e capaz de 

querer. A segunda é a concepção de uma nova ética, em que o homem deve se 

integrar à natureza, é a ética da vida do amor, e para os quais cada pessoa é 

condição de existência, pois sem vida não há pessoa, e sem pessoa não há 

dignidade. 161 

O princípio da dignidade humana é objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil, que deve ser observado em todas as relações 

jurídicas públicas ou privadas (art. 1º, inciso III - CRFB/88). Assim, as relações 

jurídicas privadas familiares devem sempre se orientar pela proteção da vida e da 

integridade biopsíquica dos membros da família, consubstanciada no respeito e 

asseguramento dos seus direitos da personalidade. 

                                              
160 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Réquiem para uma certa dignidade da pessoa humana. 2002. p. 

329-329-351. 

 
161 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Réquiem para uma certa dignidade da pessoa humana. 2002. p. 

329-329-334. 
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Nesse sentido ensina Dias162: 

Independentemente de sua origem, a multiplicação das entidades 
familiares preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes 
entre os familiares: o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a 
confiança, o amor, o projeto de vida comum, permitindo o pleno 
desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe. 

Se é direito da pessoa humana constituir núcleo familiar, 

também é direito seu mantê-la de acordo com a existência digna e pautada nos 

direitos fundamentais do homem. 

Todavia, há inúmeras questões que decorrem dos avanços 

científicos no campo das ciências da vida que colocam determinados interesses 

diretamente em confronto com a dignidade da pessoa humana, diante dos receios 

da concretização de novas formas de discriminação, de escravidão, de prática de 

eugenia, enfim, da possibilidade de não se atender ao princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. 

É importante salientar que este uso indiscriminado da 

dignidade humana, embora possa acarretar uma banalização deste fundamental 

princípio, tem relevância ímpar, por colocar em pauta a proteção e a promoção da 

pessoa humana. Além, disso, é inevitável que isso ocorra, pois, em face de ter 

obtido status de fundamento da República, através do art. 1º, inciso III da 

Constituição, deve informar todo o sistema jurídico. Por ser princípio jurídico, tem, 

também, inevitável aplicação direta a todas as relações ou, mais que isso, passou 

a informar todas as relações jurídicas, tendo em vista que toda e qualquer 

aplicação normativa deve atender preponderantemente à pessoa, antes de 

atentar-se a qualquer outro valor. Caso contrário estar-se-á desatendendo o 

preceito constitucional, privilegiando a ordem jurídica pré-constituição de 1988, 

que tinha como valor principal o patrimônio. 163 

                                              
162 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005. p. 58. 
163 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. 
2005. p. 106. 
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A dignidade, portanto, é o atual paradigma do Estado 

Democrático de Direito, a determinar a funcionalização e todos os institutos 

jurídicos à pessoa humana. Está em seu bojo a ordem imperativa a todos os 

operadores do direito de despir-se de preconceitos, de modo a se evitar tratar de 

forma indigna toda e qualquer pessoa humana, principalmente na seara do direito 

de família, que tem a intimidade, a afetividade, e a felicidade como seus principais 

valores. 164 

Em assim sendo, preservar a dignidade da pessoa consiste 

em proteger os valores fundamentais do ser humano, que deverá ser visto como 

um fim para a sociedade e não como um meio de atingir os objetivos dela. 

Tutelando valores como a vida, a liberdade, a igualdade, a 

segurança, a propriedade, enfim protegendo o ser humano de sofrer quaisquer 

discriminações, e que tenha uma vida digna. 

 

3.2.1.2 Princípio do melhor interesse da criança 

O princípio do melhor interesse da criança já vem sendo 

consagrado no ordenamento jurídico brasileiro desde 1979, no art. 5o do Código 

de Menores. 

Atualmente, após transformações implementadas pela 

Constituição Federal de 1988, considerando que esta exerce um papel relevante, 

sobretudo em razão da posição hierárquica que ocupa na função de fonte formal 

de normas jurídicas, o legislador extrai, através da interpretação de seu art. 227, o 

princípio do melhor interesse da criança, in verbis: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
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de toda forma de negligências, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (sem grifo no original) 

Os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 

dignidade, respeito etc. são direitos fundamentais de todas as pessoas humanas. 

Observa-se, todavia, a posição de prioridade conferida pelo legislador constituinte 

aos direitos da criança, estabelecendo uma hierarquia de valores e apontando 

como sujeitos passivos a família, a sociedade e o Estado. 

Nas palavras de Lauria165: 

Pode-se afirmar, portanto, que a norma jurídica extraída do art. 
227 da Constituição tem natureza principal, vale dizer, consagra 
um princípio jurídico. A essa conclusão se pode chegar a partir da 
constatação que a norma jurídica em comento atende aos dois 
requisitos que permitem distinguir os princípios das regras que 
são o seu elevado grau de generalidade e ser caráter fundante. 
Esclareça-se que este último se evidencia pelo aspecto estrutural 
da norma (estrutura como base de sustentação do ordenamento 
sobre a qual se apóiam as demais normas), fundamentando a 
edição de outras normas que vão objetivar alcançar os fins 
traçados pelo princípio, do qual é exemplo o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.  

Lauria166 explica ainda, que, além de poder ser extraído o 

princípio do melhor interesse da criança a partir da interpretação do art. 227 da 

Constituição, pode-se registrar ainda, a expressa consagração no ordenamento 

infraconstitucional através do Decreto n. 99.710/99, que atribuiu vigência dentro 

do território brasileiro à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada pela ONU em 1989, e que recebeu, na tradução brasileira a seguinte 

versão, “todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de bem-estar social, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança”. 

                                              
165 LAURIA, Flávio Guimarães. A regulamentação de visitas e o Princípio do melhor interesse da 

criança. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. p. 35 
166 LAURIA, Flávio Guimarães. A regulamentação de visitas e o Princípio do melhor interesse da 

criança. 2003. p. 36 



 66 

Tal princípio enquadra-se na categoria de direito 

fundamental, com dignidade constitucional por força do disposto no §2o do art. 5o 

da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 5º (...) 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

O que complica nesse princípio é determinar qual seria o 

seu conteúdo, o que conduz a uma série de questões. Ao ser estabelecido que a 

as soluções para as situações de conflituidade envolvendo crianças, devem se 

adequar ao princípio do melhor interesse, resta a indagação sobre o que, na 

prática, atenderia ao melhor interesse da criança. 

Sobre estas indagações leciona Lauria167: 

Não obstante, quando estamos diante de questões envolvendo a 
tutela jurisdicional de pretensões de crianças e adolescentes, há 
que se estabelecer certas limitações, sempre em razão do 
princípio do melhor interesse (...) embora não se abra mão do 
formalismo indispensável a qualquer sistema de tutela, há uma 
relação com a materialidade dos fatos e a mutação das situações 
maior que em outros ramos de direito. A revisão das decisões 
judiciais, através de ações de procedimento ordinário vulgarmente 
conhecidas como ‘modificação de cláusula’, é freqüente e se 
justificará sempre que se verificar que um determinado regime 
deixar de atender ao princípio do melhor interesse. Assim como a 
própria execução das decisões judiciais. É dessa forma que o 
princípio do melhor interesse da criança atua, transbordando de 
suas fronteiras do direito civil para repercutir no Processo.  

Assim tratando-se de questões envolvendo crianças e 

adolescentes, há que se ter em mente a aplicação permanente do princípio do 

melhor interesse da criança. 
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criança. 2003. p. 37-38. 
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Ainda, a respeito do princípio em comento, o art. 4o do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, pretendendo detalhar o art. 227 da 

Constituição da República, estabeleceu: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.” 

O principal papel do Estatuto da Criança e do Adolescente 

foi funcionar como instrumento de assimilação do princípio do melhor interesse da 

criança pela jurisprudência, atuando como uma espécie de “catalisador” das 

transformações, necessário em razão da resistência em aplicar a Constituição às 

relações de Direito Privado.168 

Se por um lado, a jurisprudência já se mostrava receptiva ao 

princípio do melhor interesse da criança, mesmo antes do advento da 

Constituição da República, sobretudo em matéria de atribuição da guarda dos 

filhos de pais separados e fixação do regime de visitas, para o que muito a 

escassez de dispositivos legais, por outro lado, somente após a advento do 

                                              
168 LAURIA, Flávio Guimarães. A regulamentação de visitas e o Princípio do melhor interesse da 
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Estatuto este princípio passou a desempenhar sua função interpretativa a tal 

ordem ao ponto de impor uma reinterpretação de dispositivos do próprio Código 

Civil, com vistas á sua adaptação aos novos paradigmas.169  

Contudo, em face da valorização da pessoa humana em 

seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar, verifica-se que o 

objetivo desse princípio é de preservar, ao máximo, aqueles que se encontram 

em situações de fragilidade, como por exemplo, a criança e o adolescente, que 

por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade, têm 

posição privilegiada na família. 

Portanto, garantir o melhor interesse da criança é, também, 

romper todas as barreiras de preconceitos que possam, porventura, existir, 

evitando que um julgamento moral pejorativo possa interferir quando se trata do 

destino de um menor. Zelar pelo interesse do menor é cuidar da sua boa 

formação moral, social e psíquica. É a busca da saúde mental, a preservação da 

sua estrutura emocional e de seu convívio social.170 

   

3.2.1.3 Princípio da igualdade 

O conceito de igualdade acolhido, inclusive como princípio 

de interpretação às infraconstitucionais em matéria de família, buscou resgatar a 

idéia jurídica de isonomia, ou seja, só existe a proibição legal de que o 

essencialmente igual seja tratado, de forma diferente. Ora, está isonomia de 

tratamento jurídico é aquela que, em abstrato, permite que se considerem iguais 

marido e mulher em relação ao papel que desempenham na chefia da sociedade 

conjugal. É também a isonomia que se busca na identificação dos filhos de uma 

mesma mãe ou do mesmo pai. É ainda a isonomia que protege o patrimônio entre 

personagens que disponham do mesmo status familae. 

                                              
169 LAURIA, Flávio Guimarães. A regulamentação de visitas e o Princípio do melhor interesse da 

criança. 2003. p. 41-42. 
170 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. 

2005. p. 135 e 137.  
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A esse respeito, Marques171 ensina que: 

A isonomia, traduzida constitucionalmente na aplicação do 
conceito de igualdade, buscou solucionar, portanto, vazios 
legislativos para situações do mundo dos fatos que reclamavam 
por uma interpretação mais contemporânea. Interpretação que, 
por sinal aos poucos era integrada na jurisprudência dos tribunais 
a partir da utilização de princípios gerais de direito e de análise 
comparativa a outros ordenamentos jurídicos. O mérito da 
Constituição Federal de 1988, por conseqüência, não foi o de 
inaugurar soluções a problemas do âmbito do direito de família, 
mas, sim, o de obrigar a interpretação das leis infraconstitucionais 
a uma nova realidade material: a de igualdade entre familiares nas 
suas relações de convívio. 

A Constituição Federal, ao conferir atenção especial á 

igualdade dos cônjuges na chefia da sociedade conjugal e ao disciplinar sobre a 

igualdade entre filhos, permitiu maior intervenção positiva do Estado, instituindo o 

dever de que seja assegurada à criança e ao adolescente, enquanto desfrutem de 

tal condição etária, a possibilidade de usufruto de seus direitos fundamentais, 

conforme caput do art. 227, já comentado no subtítulo anterior. No mesmo 

diploma legal, a Constituição federal dispôs em seu § 6º a proteção aos filhos ante 

o princípio da igualdade, uma vez que previu expressamente que, “os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 

à filiação”. 

Esta maior proteção ao filho, principalmente quando menor, 

independentemente de sua origem, busca assegurar também a individualidade da 

criança e do adolescente. 

Assim, constata-se, que a igualdade constitui um dos 

princípios-chave para as organizações jurídicas e especialmente para o direito de 

                                              
171 MARQUES, Claudia Lima, et al. Igualdade entre filhos no direito brasileiro atual – direito pós-
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família, sem o qual não há dignidade do sujeito de direito, consequentemente não 

haverá a justiça.  

 

3.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Os direitos humanos fundamentais colocam-se como uma 

das previsões absolutamente necessárias a todas as constituições, no sentido de 

consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao 

pleno desenvolvimento da personalidade da pessoa humana. 

É possível dizer que os direitos humanos têm por finalidade 

básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do 

poder estatal, e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 

desenvolvimento da personalidade humana. 

A constituição Federal de 1988, trouxe em seu Título II os 

direitos e garantias fundamentais, estabelecendo cinco espécies. A espécie que 

interessa destacar no presente estudo é o Capítulo I, que trata dos direitos e 

deveres individuais e coletivos, que “correspondem aos direitos diretamente 

ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como por 

exemplo: vida, dignidade, honra e liberdade”172. 

Preceitua o artigo 5º, caput, da Constituição da República 

Federativa Brasileira de 1988173, in verbis: 

Art. 5º - Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade.   

Todos os seres humanos estão sujeitos ao direito de família, 

o que faz decorrer daí inúmeros direitos humanos. Mas, segundo BARROS
174, 

                                              
172 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. p. 25. 
173 Constituição da República Federativa Brasileira, de 05/10/1988. 
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“dificilmente se encontrará nas estantes jurídicas algum livro ou revista em que 

esteja presente o labor de relacionar os direitos humanos com o direito de 

família”. Porém, isso não impede a visualização dos direitos humanos no seio das 

entidades familiares.  

Os direitos humanos com os poderes-deveres interagindo 

nos grupamentos familiares protegem a humanidade desde o nascituro até ao 

mais idoso dos sujeitos. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, 

a segurança, o trabalho, a saúde, a educação enfim, a própria felicidade humana 

e tantos outros valores que são objeto de direitos humanos fundamentais, como o 

Princípio da Dignidade Humana, já abordado em subtítulo anterior. 

Passa-se assim, a uma breve análise dos direitos citados no 

artigo 5º, caput, da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, com 

ênfase ao tema abordado no presente trabalho. 

 

3.3.1 Direito à vida 

Há nítida relação entre o princípio da dignidade da pessoa 

humana e o direito a vida, considerando logicamente que para que haja dignidade 

reconhecida concretamente deve ser constatado a vida que, por sua vez, merece 

ser construída e desenvolvida com respeito, garantia e promoção da dignidade da 

pessoa humana. 

No sistema brasileiro, a garantia do direito à vida se inicia no 

próprio ato da concepção, surgindo daí a proteção aos direitos do nascituro (Art. 

20, LICC175) e também no artigo 2º do Código Civil e ainda, na previsão contida 

na lei penal, que prevê sanção à prática do homicídio, do aborto, do infanticídio, 

dentre outros crimes que tem como objeto jurídico “a vida”. 

                                                                                                                                         
174 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos da família: dos fundamentais aos 

operacionais. <http://www.srbarros.com.br/artigos> acesso em 26/04/2006. 
175 Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Decreto-lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942. 
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No campo da bioética e, evidentemente, com influência no 

biodireito, pode ser apontado o princípio da defesa da vida física, conforme ensina 

Correia176: 

Esse princípio abrange o respeito pela vida, à sua defesa e à sua 
promoção, já que a vida do homem tem um valor em si mesma e 
por si mesma, independentemente de qualquer enfoque religioso. 
(...) Cada pessoa é dona de sua própria vida e é chamada a 
administrá-la com liberdade. A coletividade, enquanto tal tem a 
função de assegurar a cada pessoa os bens necessários para 
desenvolver todas as potencialidades. 

Correia177 explica ainda, que “ninguém pode negar ou limitar 

a outrem o direito a uma vida digna, como máxima expressão de si, pois essa, [a 

vida] é sempre um fim em si mesmo, não um meio”. 

Sabe-se que a vida é muito anterior ao direito 

regulamentado, ela é um Direito natural do homem. Porém, nas últimas décadas, 

com esse aperfeiçoamento das técnicas de reprodução humana artificial, o 

homem adquiriu certos conhecimentos, como o de propiciar, a determinados 

casais inférteis, a realização do desejo de procriar. 

Porém, pelo fato de que o bem maior do homem é a vida, e 

esta está envolvida diretamente ao uso das técnicas de reprodução humana, 

torna-se fundamental que ela seja definida, bem como, seja determinado o 

momento de seu início, para que se possa dimensionar a partir de que momento 

ela necessita de proteção garantida constitucionalmente. 

Os dicionários pátrios conceituam o vocábulo vida178 de 

diversas maneiras, conforme se vê:  

Vida s.f. (Do latim vita) 1. Característica própria aos seres vivos 
que possuem estruturas complexas (macromoléculas, células, 

                                              
176 CORREIA, Francisco de Assis. Alguns desafios atuais da bioética. São Paulo: Paulus, 1996. p. 

44.   
177 CORREIA, Francisco de Assis. Alguns desafios atuais da bioética. 1996. p. 44.   
178 Grande Enciclopédia Larousse Cultural. Vida. São Paulo: Universo (Circulo do Livro), 1988, p. 

6061 
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órgãos, tecidos), capazes de resistir a diversas modificações, 
aptos a renovar, por assimilação, seus elementos constitutivos 
(átomos, pequenas moléculas), a crescer e reproduzir. 2. Conjunto 
de condições e características da existência próprias a um tipo de 
ser vivo. 3. O período existente entre o nascimento e a morte; 
existência. 4. Maneira de viver própria a um grupo, caracterizada 
por um conjunto de condições sociais, econômicas e culturais, 
históricas, etc. 5. Duração da existência humana; conjunto de 
acontecimentos que sucedem nesta existência. 

Verifica-se que os conceitos supra mencionados, serão 

sempre os mesmos, o espaço de tempo decorrido entre a geração e a morte do 

indivíduo. Todavia, o que interessa ao presente trabalho é o conceito biológico da 

vida, a qual se inicia quando da união do material genético masculino com o 

feminino, como ocorre na fecundação. 

Quanto ao conceito de vida, Coletti179 leciona que: 

Teorias existem que procuram determinar que a partir do 
momento em que ocorre a fusão do material genético feminino 
com o masculino forma-se um pró-embrião que neste estado 
permanecerá até o momento em que ocorrer o processo biológico 
denominado nidação. Esta concepção tem na atualidade o seu 
valor decorrente do avanço tecnológico da medicina o que 
proporcionou a inúmeros casais inférteis a possibilidade da 
fertilização in vitro e outras técnicas para fertilização do óvulo fora 
do corpo da mulher. Decorrente da indução da ovulação por 
modernas drogas que o fazem de uma maneira bastante 
perdulária uma vez que dezenas de óvulos são liberados durante 
o processo de ovulação e estes, fecundados, são posteriormente 
selecionados e, os não implantados, congelados para posterior 
utilização. Caso esta utilização não ocorra serão, após algum 
tempo, "descartados", como ocorreu na Inglaterra há alguns anos 
tendo sido esta situação por demais comentada e investigada 
devido ao crescimento no planeta da Bioética e do Biodireito. 

Coletti180 ressalta ainda, que é conhecido dentre as religiões 

cristãs que a fecundação corresponde ao início da vida. 
                                              
179 COLETTI, Luigino. Interrupção voluntária da gestação: abortamento voluntário. Jus Navegandi, 

Teresina, ano 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3781. Acesso em: 25 set. 2006. 



 74 

No que se refere ao aspecto legal percebe-se, que a vida de 

qualquer indivíduo da espécie humana se inicia ao nascer vivo, o que pode ser 

observado no artigo 2º do Código Civil de 2002, "A personalidade civil do homem 

começa com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os 

direitos do nascituro". 

Afirma-se que o fator determinante do início da vida, para o 

mundo jurídico, é o nascer vivo conforme constatado no diploma legal. Porém, é 

colocado a salvo os direitos do nascituro.  

Ao ser analisado os diversos conceitos de vida, nos mais 

diversos ramos, chegou-se a uma conclusão de que também necessitaria ser 

diferenciado nascituro181 de embrião182. 

Após uma breve análise, constatou-se, que ambos são 

conceituados sendo aqueles considerados já concebidos, todavia, distinguem-se 

apenas nos períodos gestacionais, complicando cada vez mais, de se chegar à 

conclusão de quando se inicia a vida, momento em que esta deverá ser protegida 

e tutelada, garantindo assim, os direitos do ser vivo. 

 

3.3.2 Direito à liberdade 

Outro bem jurídico fundamental é a liberdade, relacionada á 

noção principiológica da autonomia da pessoa humana, ou seja, a capacidade 

para a liberdade. Há também, estreita relação entre o direito á liberdade e o 

                                                                                                                                         
180 COLETTI, Luigino. Interrupção voluntária da gestação: abortamento voluntário. Jus Navegandi, 

Teresina, ano 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3781. Acesso em: 25 set. 2006 

181 “1 Que há de nascer. 2 Aquele que há de nascer. 3 O ser humano já concebido, cujo 
nascimento se espera como fato futuro certo.” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1181.)  

182 “É o produto da fecundação do óvulo pelo espermatozóide; estado até o 3º mês de gestação, 
que não pode ser manipulado geneticamente, nem produzido, nem armazenado para servir 
como material biológico disponível, sob pena de prisão”. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário 
Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 297.  
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princípio da dignidade da pessoa humana, já que a noção de dignidade repousa 

essencialmente, na liberdade do ser humana.  

Atualmente, inexiste dúvida de que a liberdade e os direitos 

fundamentais a ela relacionados para sua proteção e promoção constituem 

pressuposto e concretização direta da dignidade da pessoa humana, de tal sorte 

que nos parece difícil (...) questionar o entendimento de acordo com o qual sem 

liberdade (negativa ou positiva) não haverá dignidade, ou, pelo menos, esta não 

estará sendo reconhecida e assegurada. 183 

Segundo Lôbo184, esse direito se funda ainda, no: 

Livre poder de constituir uma comunhão de vida familiar por meio 
de casamento ou de união estável, sem qualquer imposição ou 
restrição de pessoa jurídica de direito público ou privado; na livre 
decisão do casal no planejamento familiar, intervindo o Estado 
apenas em sua competência de propiciar recursos educacionais e 
científicos ao exercício desse direito; na convivência conjugal; na 
livre aquisição e administração do patrimônio familiar e opção pelo 
regime matrimonial mais conveniente; na liberdade de escolha de 
formação educacional, cultural e religiosa da prole; e, na livre 
conduta, respeitando-se a integridade físico-psíquico e moral dos 
componentes familiar. 

No entanto, assim como ocorre com o direito à vida, o direito 

à liberdade sofre limitações, que incidem em razão de sanções previstas nas 

legislações em geral, privativas da liberdade dos que praticam atos condenados 

pelo direito. 

A liberdade ainda, além, de constar expressamente no artigo 

5º da Constituição Federal, foi incluída no rol dos objetivos fundamentais da 

República Federativa para o fim de caracterizar, nos termos do art. 3º, inciso I, da 

                                              
183 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira de. A nova Filiação: o biodireito e as relações parentais: o 

estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida 
heteróloga. 2003. p. 170-171. 

184 LÔBO, Paulo Luiz Netto., apud, DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de 
família. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 5. p. 22. 
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CRFB/88, uma sociedade livre, justa e solidária, devendo assim, ser considerado 

a liberdade como um dos bens jurídicos fundamentais. 

      

3.3.3 Direito à segurança 

Sobre o direito de segurança, extraí-se das lições de Silva185 

a seguinte definição:  

A segurança dos cidadãos é uma obrigação de ordem interna dos 
Estados, não se confundindo com a defesa externa. 
Materialmente, significa mais do que a jurídica manutenção da lei 
e da ordem: traduz a manutenção de um conjunto de 
circunstâncias sem as quais o bem-estar, a harmonia social e 
outros direitos não poderiam ter eficácia e efetividade. 

Diante de tal conceito, verifica-se que a segurança no âmbito 

geral, decorre da ética da pessoa humana e dos Estados por esta constituídos, 

que sem ele resultaria na falta de inúmeros outros direitos e garantias, e até 

mesmo direitos essenciais, nos quais se inclui o bem-estar e a harmonia. 

Com extensão ao direito de família, pode-se dizer que, 

primeiramente, esse direito tem influência na guarda dos pais para com os filhos e 

na proteção que ambos têm entre si, desde o afeto, o amor, o carinho, além, do 

poder familiar procurar sempre assegurar ao seu núcleo a proteção material de 

acordo com a existência digna. 

3.3.4 Direito à propriedade 

Todos os outros direitos fundamentais analisados se ligam 

ao direito da família e realizando-se mais efetivamente no “lar” (denominação 

subjetiva substituindo a de propriedade). No entanto, o lar sem o afeto 

desmorona. Por isso, o direito ao afeto constitui o primeiro dos direitos humanos 

da família seguido pelo direito ao lar, cuja essência é o afeto. 

                                              
185 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de direito constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 532. 
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Nesse sentido explica Barros186:  

O lar sem o afeto é uma mentira de lar. Mas, assegurado pelo 
afeto, o lar é o recinto basilar da família, que a congrega. Para ele 
a família converge. Nele a família convive. Daí, que nos seus 
vários aspectos – o físico, o social, o econômico e o psíquico – o 
direito ao lar se associa aos demais direitos humanos da família, 
os quais se escalonam em diversos graus de fundamentalidade. 

Ensina Silva187: 

Em qualquer hipótese, ressalvadas exceções ínsitas ao próprio 
sistema, a garantia da propriedade individual é pedra angular do 
sistema constitucional brasileiro; nem é por outra razão que se 
encontra prevista já no próprio caput do artigo que cuida dos 
direitos, deveres e garantias individuais.  

Portanto, o direito ao lar, ou melhor, o direito à propriedade 

associa-se aos direitos que garantem a infra-estrutura física da entidade familiar, 

como o direito à moradia e ao bem de família. 

 

3.4 DIREITO DE FAMÍLIA DO CONCEBIDO ATRAVÉS DE INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

3.4.1 Direito de filiação 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, verifica-se que 

a questão mais importante que integra o direito de família diz respeito à filiação, 

uma vez que os filhos representam a continuidade da espécie, sendo 

considerados o futuro da humanidade. 

Atualmente todos os filhos, não importando se nascidos do 

casamento ou não, têm assegurada uma série de direitos, previstos no artigo 227 

da Constituição da República Federativa Brasileira (CRFB/88). 
                                              
186 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos da família: dos fundamentais aos 

operacionais. <http://www.srbarros.com.br/artigos> acesso em 26/04/2006. 
187 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de direito constitucional. 2003. p. 532. 
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De acordo com o dispositivo legal mencionado, constata-se, 

que os direitos decorrem do simples fato da filiação, e não da circunstância de se 

nascer em determinado momento. A distinção outrora existente, não mais poderia 

perdurar, uma vez que a CRFB/88 veda qualquer designação que leve à 

desigualdade. Todo filho é simplesmente filho, seja qual for a natureza do 

relacionamento de seus pais. 

No ordenamento jurídico pátrio, encontra-se no Atual Código 

Civil, na parte do direito de família, apenas um artigo que faz menção aos filhos 

concebidos através de uma das técnicas da reprodução humana assistida, ex vi: 

Presumem-se concebidos na constância do casamento as 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; V – havidos por inseminação artificial 
heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. 

Contudo, de maneira que está evoluindo a medicina, torna-

se cada vez mais urgente que se regulamente as técnicas de reprodução humana 

assistida, para que o direito fundamental de dignidade humana seja protegido da 

maneira mais pormenorizada possível. 

Leite ensina que por muito tempo dois princípios 

prevaleceram na Sociedade. Estes são: mater semprer certa est e pater is est 

quem justae nuptiae188. O primeiro fala da filiação materna, ou seja, provando o 

parto da mulher e a ligação entre o parto e a criança recém nascida, não há o que 

questionar sobre a maternidade, sendo esta completa e definitiva. Já o segundo 

princípio refere-se à filiação paterna a qual se baseia na “dupla presunção de 

coabitação de fidelidade da mulher”189, ou seja, o filho de uma mulher casada é 

filho do marido desta. 

                                              
188 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 359. 
189 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 359 
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Os dois princípios deixaram de prevalecer, tendo em vista o 

desenvolvimento da inseminação artificial. Ainda, na inseminação artificial 

homóloga pode-se considerar o caráter biológico, mas na inseminação heteróloga 

não, podendo apenas, ser considerado o caráter sócio-afetivo. 

Leite190 ainda, leciona que “a verdadeira filiação só pode 

vingar no terreno da afetividade, da intensidade das relações que unem pais e 

filhos, independentemente da origem biológica genética”. 

Constata-se, conforme abordado no capítulo anterior, que os 

filhos provenientes da Reprodução Humana Assistida, através da inseminação 

heteróloga, são planejados, em tese, após um breve acordo entre o casal, uma 

vez que conta com a participação de um doador. Dessa forma, não deve existir 

diferenças dessas crianças para aquelas que são fruto de uma concepção natural. 

Visando o bem estar da criança, Viana191 se posiciona ao 

seu favor: 

Há uma ordem nova em matéria de filiação, também. O intérprete 
e o aplicador da lei não podem solucionar as questões envolvendo 
o direito à paternidade e á maternidade sem ter em vista os novos 
valores. Há de prevalecer sempre o bem do menor. 

Considerando o bem estar da criança, principalmente, no 

que tange à filiação, o art. 227 § 6º da Carta Magna de 1988, reconhece a 

igualdade entre os filhos, bem como proíbe qualquer discriminação. Portanto, 

aquelas pessoas oriundas da Reprodução Assistida não podem ser 

discriminadas, uma vez que perante a lei a condição de filho é igual para todos, 

não importando com esses seres foram concebidos. 

 

                                              
190 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 202. 
191 VIANA, Marco Aurélio da Silva. Alimentos: ação de paternidade e seus efeitos. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1998. p. 23. 
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3.4.2 Direito à alimentos 

Quanto aos alimentos, pode-se dizer que é uma forma de 

uma pessoa prestar à outra, o necessário para sua manutenção e, em certos 

casos, para a criação, educação, saúde e recreação; em suma, para atender às 

necessidades fundamentais; que, quando existe uma relação jurídica entre as 

partes, essa prestação se torna obrigatória. 

Segundo Cahali192, ”o ser humano, por natureza, é carente 

desde a sua concepção; como tal, segue o seu fadário até o momento que lhe foi 

reservado como derradeiro; nessa dilação temporal sua dependência dos 

alimentos é uma constante, posta como condição de vida”. 

De acordo com os artigos 1694 e 1695 do atual Código Civil, 

os alimentos serão fixados de acordo com o binômio necessidade / possibilidade, 

a fim de suprir as necessidade básicas do alimentado, sem desfalque do 

necessário a existência do alimentante. 

Segundo Lisboa193: 

A divisão da responsabilidade pode se impor em desfavor de 
parentes do mesmo grau ou, ainda, de grau diverso, quando o 
parente de grau mais próximo não se achar em condições 
financeiras favoráveis a arcar com o pagamento da prestação 
alimentícia. 

Ainda, pode ser levada em consideração, a possibilidade do 

art. 1.700 do CC, em que prevê a transmissão da obrigação de prestar alimentos, 

aos herdeiros do devedor. 

Quanto a esse dispositivo, Rizzardo194 esclarece que, “é a 

sucessão que recebe o encargo, dentro das forças da herança, pois a matéria 

regula-se pelo disposto no art. 1.997, o qual limita a responsabilidade 

proporcionalmente à porção de herança que couber ao herdeiro”. 
                                              
192 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.p. 1.  
193 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 2004. P. 62. 
194 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 2006. p.  
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Contudo, tem-se que a obrigação alimentar concerne à 

própria vida e à subsistência das pessoas. Assim, afirma Bittar195: 

Relacionada ao direito à vida e no aspecto da subsistência, a 
obrigação alimentar é um dos principais efeitos que decorrem da 
relação de parentesco. Trata-se de dever, imposto por lei aos 
parentes, de auxiliar-se mutualmente em necessidades derivadas 
de contingências desfavoráveis da existência. Fundada na moral 
(idéia da solidariedade familiar) e oriunda da esquematização 
romana, a obrigação alimentar interliga parentes necessitados e 
capacitados na satisfação de exigências mínimas de subsistência 
digna, incluindo-se, em seu contexto, não só filhos, mas também, 
pessoas outras do círculo familiar. Integra, portanto, as relações 
de parentesco em geral, incluída a de filiação, havida ou não de 
casamento, e tanto sob o aspecto natural, ou biológico, como civil. 

Portanto, independentemente da técnica de Reprodução 

Humana Assistida, seja inseminação homóloga ou heteróloga, bem como a 

concepção natural, todos os filhos são iguais perante a lei, como já abordado em 

subtítulo anterior, devendo, também, ter direito a receber alimentos dos pais, 

parentes ou dos herdeiros quando for o caso.  

 

3.4.3 Direito quanto ao uso do nome 

Outro direito concedido aos filhos, fruto das técnicas de 

Reprodução Humana Assistida, é o direito ao uso do patronímico materno ou 

paterno, tendo em vista que a Constituição Federal regularizou esta situação, 

colocando todos os filhos no mesmo patamar, podendo estes ter os mesmos 

direitos dos filhos concebidos de forma natural. 

Dessa forma, a Lei n. 6015/73 (Lei de Registros Públicos) 

em seu art. 54, prevê os elementos necessários que deve conter o assento de 

nascimento, dentre os quais consta o nome e o prenome que forem postos 

criança. O nome é o que individualiza a pessoa perante a sociedade. É através 

dele que será conhecida a sua procedência, a que família determinada essa 
                                              
195 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1991. p .713.  
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pessoa pertence. A partir destes elementos é que se tem uma pessoa natural 

para o mundo jurídico, constituindo-se, assim, uma nova personalidade, sujeito de 

direitos e obrigações, conforme explica Pereira196: 

Um dos elementos constitutivos e integrantes da personalidade é 
o nome, elemento designativo da pessoa, fator de sua 
identificação na sociedade, intimamente ligado ao Estado. De 
modo geral, é pelo nome que se individualiza a pessoa, pelo nome 
que, grosso modo se verifica a filiação e a procedência familiar. 

O nome não é apenas um interesse particular, mas também 

do Estado, já que este tem interesse em individualizar seus cidadãos a fim de 

gerarem direitos e obrigações, a partir da notícia de sua existência. 

Nesse sentido, Pereira leciona197: 

Existe o direito ao nome civil, direito de natureza pessoal e não 
patrimonial, participando com o estado, de que é uma forma de 
expressão, de caráter integrativo da personalidade, ao mesmo 
tempo que envolve um interesse social. 

Outro aspecto relevante, diz respeito á vontade do pai que 

reconhece o filho e da família paterna, que não poderá impedir o uso do nome, 

tendo em vista, que o pai, por vontade própria, ou por presunção não contestada, 

teve o filho como seu, dando-lhe, assim, o direito ao uso do patronímico paterno. 

Segundo Pereira198: 

O direito ao nome é uma prerrogativa individual, intimamente 
ligada ao estado e, uma vez incorporado o filho à família do 
genitor que o reconheceu, poderá usar o respectivo patronímico, 
ainda que contra a vontade de todos os membros da família. 

                                              
196 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos jurídicos. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998. p. 171.  
197 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos jurídicos. 1998. 

p. 175.  
198 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos jurídicos. 1998.  

p. 177. 
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Assim sendo, constata-se que uma vez estabelecido o 

parentesco dos filhos gerados através das técnicas de Reprodução Humana 

Assistida, estes terão todos os direitos inerentes ao estado de filho, inclusive a 

adoção do patronímico materno e paterno, tendo-se em vista que a paternidade 

nos casos dos filhos gerados com as técnicas heteróloga, por exemplo, será 

presumida, o que em nada interferirá na posse deste estado, já que os pais 

devem ter consentido na utilização da técnica. 

 

3.5 DIREITO SUCESSÓRIO DO CONCEBIDO APÓS A MORTE 

A inseminação artificial, por sêmen do marido, de regra não 

propõe problemas jurídicos. Há, entretanto, interessante questão, mesmo aqui 

detectável. 

O sêmen, ao contrário do óvulo ou ovócito, pode ser 

congelado, sem perda de sua capacidade geratriz. Aliás, no atual estágio 

cientifico, mesmo os embriões humanos, desde que obtidos por fecundação “in 

vitro”, podem ser mantidos vivos, congelados.199 

De tudo isso resulta o questionamento pertinente à 

inseminação artificial, por sêmen do marido, após a morte deste, objeto do nosso 

trabalho.  

Ressalta Ferraz200, que: 

A doutrina comparada, em sua maioria de manifestações, tende a 
aportar direitos diferentes aos filhos quando a fecundação ou 
implantação do embrião ocorreu “post mortem” do marido “doador” 
do sêmen. Assim, e, por exemplo, o Informe Warnock, já por nós 
citado, recomenda que só possa invocar direitos sucessórios os 
filhos que já estiverem, ainda que como embrião, no útero da mãe, 
á época da morte do pai. No direito brasileiro, no qual 

                                              
199 FERRAZ, Sérgio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. 1991. 

p. 52 
200 FERRAZ, Sérgio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. 1991. 

p. 52 
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constitucionalmente se veda a criação de qualquer discriminação 
entre filhos, independentemente do critério pelo qual se deseje 
examinar o problema, a solução Warnock nos parece 
inadmissível. 

Ferraz201 alega ainda, que seria útil criar algumas limitações 

temporais, para promover a fecundação artificial, sobretudo, vedá-la após a morte 

do marido doador do sêmen. Porém, o problema, não estaria, só aí, resolvido: 

mesmo criadas legislativamente tais limitações, a inseminação poderia, ainda 

assim, ser promovida. E é evidente que, se tal ocorrer independentemente das 

sanções que a eventual lei imponha ao médico e à mãe, o filho não poderá sofrer 

qualquer discriminação ou limitações nos direitos concernentes à filiação. 

Os principais questionamentos que surgem quanto à 

concepção após a morte do genitor, através da inseminação artificial, diz respeito 

aos direitos sucessórios desse concebido. 

Para se estabelece se esse filho será ou não titular de 

direitos, partir-se-á do artigo 1798 do atual Código Civil, o qual prevê, “legitimam-

se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da 

sucessão”. 

Estabeleceu, assim, o legislador que só teriam legitimação 

para suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da 

sucessão. Segundo Veloso202, “o herdeiro, até por imperativo lógico, precisa 

existir quando morre o hereditando, tem de sobreviver ao falecido. Trata-se de 

princípio adotado na generalidade das legislações”. 

Mas qual seria então, a solução hermenêutica apta a 

compatibilizar a regra da legitimação sucessória com as relações de filiação 

decorrentes dos diversos tipos dd reprodução assistida, sobretudo em se tratando 

de inseminação ou transferência tubária pos mortem? 

                                              
201 FERRAZ, Sérgio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. 1991. 

p. 52-53 
202 VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado, coord. Ricardo Fiúza. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. p. 1661.   
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A esse respeito Delgado203 explica: 

Poderíamos principiar diferenciando as hipóteses em que a 
fertilização se deu quando já estava morto o doador do material 
fecundante, daquelas em que a fertilização se deu anteriormente, 
in vitro, tendo, tão-somente, a implantação do embrião se dado 
após a morte do pai. Na primeira hipótese, a solução lógica seria a 
de que o filho havido não teria direito sucessório algum, porquanto 
ainda não “concebido” à época da abertura da sucessão. Na 
segunda hipótese, considerando-se que a “concepção” já teria se 
verificado, ainda, que fora do útero, ao filho assim havido 
deveriam ser assegurados todos os direitos sucessórios em 
igualdade de condições com os demais filhos. Poder-se-ia, ainda, 
sustentar que, também na primeira hipótese, o filho teria direito à 
herança, face ao estado de filiação reconhecido pelo Código Civil 
em seu art. 1597 e ao imperativo de igualdade posto no art. 227, § 
6º da Constituição Federal.  

Segundo entendimento de Leite204, “a estrutura atual da 

relação sucessória não permite, na sucessão legítima, conseqüências 

sucessórias ao nexo de filiação que porventura venha a ser assim tardiamente 

estabelecido”, com cuja posição corrobora Barboza205, quando afirma que “de 

lege lata, o concebido após a morte do pai não tem capacidade para sucessão 

legítima”. 

Oliveira206 leciona que “a inseminação artificial post mortem 

do marido não traz maiores problemas, pois a concepção se dará após o 

falecimento do pai, o que impossibilitará qualquer pretensão quanto aos direitos 

hereditários”. 

                                              
203 DELGADO, Mário Luiz. Os direitos sucessórios do filho havido por procriação assistida, 

implantado no útero após a morte de seu pai. Portal Jurídico. Revista Jurídica Consulex. Ano 
VIII. n. 188. 15 de novembro de 2004.   

204 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 202 p. 94 

205 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face de inseminação artificial e da fertilização ‘in 
vitro’. 1993. p. 54  

206 OLIVEIRA, Antonio de Pádua Leopoldo de. Aspectos jurídicos da inseminação artificial. In: 
BARROS, Hamilton de Moraes e. et al. Estudos jurídicos em homenagem ao professor Caio 
Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 583. 
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Leite207 entende que “autorizada a introdução do embrião em 

mulher para sua gestação ou fecundação de óvulo pelo esperma crioconservado, 

para que haja o reconhecimento dos direitos sucessórios do novo ser humano 

será necessária a utilização de testamento por parte do doador”. 

Explica ainda, Leite208 que: 

Deverá a futura legislação promover a mudança do teor dos 
artigos 1.717 e 1718 do Código Civil, autorizando que possam ser 
herdeiros testamentários os filhos do próprio testador, mesmo que 
não estejam concebidos no momento de sua morte. (...) que (...) o 
material genético do de cujus somente poderá ser utilizado, 
reconhecendo-se sua paternidade e direitos sucessórios, naquela 
mulher.  

Caso contrário, a ausência de testamento em favor da prole 

futura e eventual implicará ausência de consentimento para utilização do sêmen, 

óvulo ou embrião crioconservado após a morte, logo, desaparecendo a 

necessária autorização para que aquele material genético seja aplicado após a 

morte e o bem como, vínculo de filiação, por via de conseqüência, o direito 

sucessório.  

Nessa linha de pensamento Barboza209 ainda corrobora: 

A manifestação de vontade do autor da herança constitui 
elemento decisivo para aquisição de direitos pelo filho póstumo. 
Há de restar inequívoco que depositou seu sêmen para esse tipo 
de inseminação (...) Além disso, dever ser inequívoca sua vontade 
de transmitir a herança ao filho ainda não gerado.    

Ressalta-se, entretanto, que o reconhecimento da 

paternidade conferindo direito sucessório ao concebido após a morte, através de 

testamento deixado pelo doador do sêmen, não deve ser confundido com a prole 

                                              
207 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 119. 
208 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 

psicológicos, éticos e jurídicos. 1995. p. 119. 
209 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face de inseminação artificial e da fertilização ‘in 

vitro’. 1993. p. 55. 
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eventual, (Art. 1799, inc. I, CC/2002) possibilidade de deixar em testamento um 

bem para um ser que ainda será concebido, mas que tem como requisito 

essencial a sobrevivência dos genitores da futura prole, ao testador. 

Todavia, da breve análise aos direitos sucessórios do 

concebido após a morte, conclui-se, que a legislação vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro não é suficiente para a preservação dos direitos das pessoas 

que se utilizam das técnicas de reprodução assistida, nem tampouco daquelas 

que serão geradas através das mesmas, sendo necessário que a questão seja 

urgentemente apreciada pelo legislador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho monográfico teve como objeto de 

estudo a possibilidade do concebido após a morte de seu genitor, ter direito 

sucessório. 

Neste viés, o percurso desenvolvido na pesquisa pôde 

mostrar alguns aspectos relativos á técnicas de Reprodução Humana Assistida, 

bem como aspectos constitucionais e de direito de família. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, realizou-se uma prévia abordagem 

sobre o direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro. Foi destacado 

brevemente o conceito de sucessões, destacando ainda, a evolução histórica do 

direito sucessório desde a antiguidade, dezenas de séculos antes da era cristã, 

até os tempos atuais.  O momento da transmissão da herança também foi 

abordado. De forma breve e esquemática, realizou-se, igualmente, algumas 

considerações acerca das espécies de sucessões, quais sejam, legítima, 

testamentária, universal e singular, bem como, ressaltou-se as espécies de 

sucessores, sendo eles, legítimos, testamentários, necessários e legatários. 

O segundo capítulo destinou-se à abordagem sobre a 

Reprodução Humana Assistida. Pôde-se observar a evolução do instituto em 

comento. Neste contexto, destacou-se, outrossim, conceito de inseminação 

artificial e sues modos de concepção: a homóloga e a heteróloga. Foram 

destacadas, igualmente, as técnicas de reprodução humana assistida, quais 

sejam, fecundação intracorpórea ou in vivo e a fecundação extracorpórea ou in 

vitro. Posteriormente, foi abordado brevemente sobre as mães substitutas.  

   No terceiro capítulo tratou-se, especificamente, dos 

direitos do concebido. Primeiramente, se fez mister abordar aspectos 

constitucionais, fazendo menção, aos princípios constitucionais, dentre os quais 

foram destacados os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor 
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interesse da criança e da igualdade. Viu-se ainda, alguns direitos fundamentais, 

como por exemplo, a vida, a liberdade, a propriedade a segurança, bem como, os 

direitos de família assegurados ao concebido após a morte, dando destaque 

maior para o direito à filiação, ao uso do nome e a alimentos. No que concerne ao 

específico direito sucessório do concebido após a morte, analisou-se os 

entendimentos doutrinários, uma vez que atualmente, no nosso ordenamento 

jurídico, não há nenhum julgado que possamos citar como entendimento 

jurisprudencial. Constatou-se, contudo, que quanto ao direito sucessório do 

concebido após a morte de seu genitor, através de inseminação artificial, não 

existe legislação pátria que ampare esse ser, porém, usando a analogia pode-se 

verificar, que existem princípios constitucionais, que embora entrem em conflito 

com outros, amparam o ser, independente se este foi gerado posteriormente, ao 

falecimento de seu genitor.     

A seguir serão transcritos os problemas e hipóteses 

apresentadas na introdução deste trabalho, realizando-se, na seqüência, a 

respectiva análise de referidas hipóteses, com base no resultado da pesquisa, 

sintetizado nos três capítulos desta Monografia.  

Primeiro problema: 

Qual o fundamento do direito sucessório no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro?  

Hipótese: 

O fundamento do direito sucessório é o regime de 

propriedade na família. A possibilidade de transferir bens causa mortis é um dos 

corolários do direito de propriedade, uma vez que, caso contrário, a propriedade 

ficaria despida de um de seus caracteres, ou seja, a perpetuidade. Essa 

integração da sucessão mortis causa à propriedade é tão necessária que, se 

assim não fosse, esta última se desfiguraria, convertendo-se em mero usufruto 

vitalício. 

Análise da hipótese: A hipótese restou confirmada, por suas 

próprias razões. 
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Segundo problema: 

Existem princípios constitucionais que amparam o direito do 

concebido após a morte do pai? 

Hipótese: 

Está previsto no artigo 227 § 6º da Constituição da 

República Federativa Brasileira, o princípio da igualdade entre os filhos, que 

proíbe quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação, podendo desse 

modo considerar que este princípio ampara o direito sucessório do concebido pos 

mortem, bem como, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, 

CRFB/88), que protege a dignidade desse concebido, porém, ambos entram em 

divergências com outros princípios constitucionais. 

Análise da hipótese: Esta hipótese restou, igualmente, 

confirmada, nos termos das razões acima expostas. 

Terceiro problema: 

O concebido pos mortem no caso de inseminação artificial 

terá direito sucessório? 

Hipótese: 

Não. Segundo o artigo 1798 do código civil brasileiro, 

“legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas ou concebidas no momento da 

abertura da sucessão”. Porém, de acordo com o artigo 1597, inciso III e IV do 

referido Código, reconhece o direito à filiação do concebido mesmo que falecido o 

marido e a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 

decorrentes de inseminação artificial homóloga, havendo assim, uma divergência 

entre o direito de família e o direito sucessório. Contudo, mesmo diante dessa 

divergência, conclui-se que no direito sucessório, o concebido pos mortem, 

através de inseminação artificial, não terá legitimidade para suceder de seu 

genitor.      



 91 

Análise da hipótese: Esta hipótese também, restou 

igualmente, confirmada, pelas razões acima mencionadas. 

Com efeito, esta Monografia venceu o seu propósito 

investigatório, eis que analisou cientificamente as hipóteses previstas para os 

problemas acima mencionados. Contudo, na seqüência do estudo deste tema, 

ficou confirmada a necessidade de uma legislação acerca do tema, levando-se 

em consideração os preceitos constitucionais, uma vez que á a Constituição 

federal é considerada a ordem jurídica fundamental de cada Estado.  
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