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RESUMO 
 

Oliveira, José Maria Leoni Lopes de; Flores, Nilton César da Silva. A proteção do 
Direito Fundamental de herança do filho advindo de reprodução assistida post mortem.  
Rio de Janeiro, 191p. Tese de Doutorado - Departamento de Direito, Universidade 
Estácio de Sá. 

 

Esta pesquisa trata da proteção do direito fundamental de herança do filho advindo de 

reprodução assistida post mortem. O desenvolvimento científico e tecnológico permitiu 

avanços na medicina genética capazes de suplantar não somente casos de infertilidade, como 

viabilizar situações aparentemente inusitadas, como a procriação após a morte da pessoa. Nesse 

contexto tornou-se possível no plano dos fatos o nascimento de filho oriundo de reprodução 

assistida depois da morte. Novos contornos das famílias determinaram, em igual medida, que 

as técnicas de reprodução assistida passassem a ser buscadas por pessoas solteiras, casais 

heteroafetivos com eventuais causas de infertilidade, e casais homoafetivos, que dependem das 

referidas técnicas para procriação. A plena realização do planejamento familiar, determina o 

nascimento de uma criança a quem devem ser assegurados direitos existenciais e direitos 

patrimoniais. Os direitos existenciais da criança nascida em virtude de reprodução assistida post 

mortem delineiam-se na paternidade, enquanto os direitos patrimoniais são basicamente 

inerentes ao reconhecimento de direito sucessório. O reconhecimento de direito de herança do 

filho nascido em virtude de reprodução assistida, seja homóloga ou heteróloga, a partir de 

gametas ou de embriões criopreservados ao tempo do falecimento autor da herança desafia a 

capacidade sucessória estabelecida pelo Direito Civil pertinente aqueles que se encontravam 

nascidos ou já concebidos ao tempo da abertura da sucessão. A legitimidade sucessória e 

correspondente reconhecimento do direito fundamental de herança ao filho superveniente 

poderá conflitar com o direito de herança daqueles que se acreditando efetivos herdeiros do 

falecido recolheram a herança ao tempo da abertura da sucessão. Partindo dessa realidade é 

proposta a proteção do direito de herança do filho nascido em virtude de reprodução assistida 

post mortem a partir da interpretação e aplicação do direito de herança à luz do direito 

fundamental à filiação e igualdade jurídica entre os filhos, bem como a intangibilidade da 

legítima dos herdeiros necessários. 

 

PALAVRA-CHAVE: Reprodução assistida; reprodução post mortem; Direito fundamental; 

filiação; herança; igualdade dos filhos; intangibilidade da legítima. 



 

RÉSUMÉ 

 Cette recherche porte sur la protection du droit fondamental de l'enfant à la succession 

de procréation assistée post mortem. Les progrès scientifiques et technologiques ont permis des 

progrès en médecine génétique capables de supplanter non seulement les cas d’infertilité, mais 

aussi de rendre possibles des situations apparemment inhabituelles, telles que la procréation 

après le décès de la personne. Dans ce contexte, il est devenu possible, au niveau factuel, la 

naissance d'un enfant issu de procréation assistée après le décès. De nouveaux contours des 

familles ont déterminé, à parts égales, que les techniques de procréation assistée commençaient 

à être recherchées par les célibataires, les couples hétéroaffectifs ayant des causes possibles 

d'infertilité et les couples homoaffectifs, qui dépendent desdites techniques de procréation. La 

pleine réalisation de la planification familiale détermine la naissance d'un enfant pour lequel 

des droits existentiels et des droits patrimoniaux doivent être garantis. Les droits existentiels de 

l'enfant né de la procréation assistée post mortem sont définis par la paternité, tandis que les 

droits patrimoniaux sont fondamentalement inhérents à la reconnaissance du droit successoral. 

La reconnaissance des droits de succession de l’enfant né en vertu de la procréation assistée, 

qu’elle soit homologue ou hétérologue, de gamètes ou d’embryons cryoconservés au moment 

de son décès, auteur de la succession, conteste la capacité de succession établie par le droit civil 

applicable aux déjà conçu lors de l'ouverture de la succession. La légitimité de la succession et 

la reconnaissance correspondante du droit fondamental de succession à l’enfant superveniente 

peuvent entrer en conflit avec le droit de succession de ceux qui, croyant être les héritiers réels 

du défunt, ont perçu la succession au moment de l’ouverture de la succession. Compte tenu de 

cette réalité, il est proposé de protéger le droit de succession d'un enfant né de procréation 

assistée post mortem en interprétant et en appliquant le droit de succession à la lumière du droit 

fondamental à la filiation légale et à l'égalité entre les enfants, ainsi que de l'intangibilité du 

droit de succession. des héritiers nécessaires. 

 
 

MOTS-CLÉS: Reproduction assistée; reproduction post mortem; Droit fondamental; 

affiliation; héritage; égalité des enfants; intangibilité du légitime. 



 

SOMMARIO 

Questa ricerca si occupa della protezione del diritto fondamentale del bambino 

all'eredità dalla riproduzione assistita post mortem. Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha 

permesso progressi nella medicina genetica in grado di soppiantare non solo i casi di infertilità, 

oltre a rendere possibili situazioni apparentemente insolite, come la procreazione dopo la morte 

della persona. In questo contesto è diventato possibile, a livello di fatti, la nascita di un bambino 

proveniente dalla riproduzione assistita dopo la morte. Le nuove famiglie di contorni 

determinati in egual misura, le tecniche di riproduzione assistita hanno iniziato a essere ricercati 

per singole persone, coppie con heteroafetivos possibili cause di infertilità, e le coppie 

omosessuali, che dipendono da quelle tecniche per la procreazione. La piena realizzazione della 

pianificazione familiare determina la nascita di un bambino al quale devono essere garantiti i 

diritti esistenziali e patrimoniali. I diritti esistenziali del bambino nato sotto assistito mortem 

contorno riproduzione post sul paternità, mentre i diritti di proprietà sono fondamentalmente 

implicito nella rilevazione del diritto successorio. Riconoscendo del bambino eredità nata 

proprio in virtù di riproduzione assistita, sia omologa o eterologa, da gameti o embrioni 

crioconservati fino alla morte l'autore del tempo di eredità sfida la capacità di successione 

stabilito dal diritto civile in questione coloro che sono nati o già concepito al momento 

dell'apertura della successione. La legittimità di successione e il riconoscimento corrispondente 

del diritto fondamentale di eredità al figlio superstite può entrare in conflitto con il diritto di 

successione di coloro che credono eredi reali del defunto si sono riuniti l'eredità di successione 

al all'apertura del tempo. Da questa realtà, si propone di proteggere il diritto di successione nato 

a causa di assistiti mortem riproduzione post dal l'interpretazione e l'applicazione del diritto di 

successione alla luce del diritto fondamentale di appartenenza e l'uguaglianza giuridica tra i 

bambini così come l'inviolabilità del bambino degli eredi necessari. 

 
 

PAROLE CHIAVE: Riproduzione assistita; riproduzione post mortem; Diritto fondamentale; 

appartenenza; eredità; uguaglianza dei bambini; intangibilità del legittimo. 
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INTRODUÇÃO 

A procriação sempre foi tema de grande conteúdo afetivo, psicológico, social, jurídico 

e até mesmo religioso. Para muitas pessoas o pleno desenvolvimento da personalidade só pode 

ser implementado se a paternidade ou a maternidade forem igualmente concretizadas. Por mais 

que muitos casais busquem a satisfação do planejamento parental e da realização da 

maternidade e paternidade através da adoção1, para muitos outros a plena realização da 

personalidade humana e satisfação do planejamento familiar só será possível através da 

vivência de todo o processo de procriação. Para além do vínculo biológico, para muitos casais, 

heterossexuais ou homoafetivos, o pleno desenvolvimento da personalidade passa não só pela 

ideia de ter um filho, mas pelo processo que envolve o surgimento de um novo ser, o nascimento 

de uma criança, a gestação e esse processo de procriação. Reiteramos que não se trata de 

necessariamente garantir o vínculo biológico com a criança (apesar desse fato ser importante 

para alguns), mas mais do que isso, acompanhar o desenvolvimento de vida dessa criança desde 

a concepção e participar literalmente de sua gestação. 

Esse desejo foi alcançado, para muitos casais a partir do desenvolvimento tecnológico 

e científico vivenciado pelo mundo nas últimas décadas. O desenvolvimento científico e 

tecnológico permitiu que os avanços da medicina genética não somente auxiliassem a 

procriação em casos de infertilidade como redefiniram as noções antes desenvolvidas sobre a 

idade fértil, especialmente das mulheres. Por outro lado, ao desenvolvimento científico, que 

tornou mais seguras as técnicas de reprodução assistida, além de mais eficazes não somente as 

técnicas de inseminação, como a criopreservação de gametas e de embriões, o exponente 

crescimento da busca pelas clínicas e centros de reprodução assistida foi determinado pelas 

transformações da sociedade e das conformações familiares. 

Até 1977 o casamento era instituição indissolúvel2, vigorando até 1962 determinação 

legal de que a mulher ao casar-se, tornava-se pessoa relativamente incapaz3. Apesar de a 

homossexualidade remontar aos tempos mais remotos4, o casamento e a união estável eram 

                                                           
1 A adoção, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, atualizado pela Lei 12.010 de 2009, é 
importante instrumento legal que permite a realização do planejamento familiar e a colocação em família substituta 
de crianças órfãs, abandonadas ou que tiveram o poder familiar de seus pais destituídos. 
2 O divórcio foi introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional nº 9 de 28 de junho de 1977 e regulamentado 
inicialmente pela Lei 6.4515 de 26 de dezembro de 1977. 
3 Cf. a redação originária do art. 6º do Código Civil: “São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), 
ou à maneira de os exercer: II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal”. Esse sistema foi 
superado pela vigência da Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962 (Estatuto da Mulher Casada). 
4 Cf. Platão. O Banquete. Pará: UFPA, 2011, em que há referência expressa ao amor homossexual através da voz 
de Pausânias (181, c). 
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considerados instituições acessíveis exclusivamente por casais formados por um homem e uma 

mulher até 20115. O Cenário da família no Brasil, portanto, até aproximadamente 40 anos atrás 

era de casamento indissolúvel, onde as mulheres que desbravavam o mercado de trabalho eram 

revolucionárias. A concepção de casais fora da ideia de homem e mulher sequer permeava o 

imaginário. Os homossexuais eram destinados à marginalidade, passando a surgir como 

personagens do direito de família há menos de 10 anos.  

Em aproximadamente quatro décadas, o homem deixou de ser o centro do direito, e 

também do direito de família. A mulher conquistou espaço na sociedade e no mercado de 

trabalho. Os gays, lésbicas e transexuais passaram a gozar de direitos, não somente pertinentes 

aos seus direitos pessoais, mas referentes aos direitos de família, e as possibilidades de 

realização do planejamento familiar se multiplicaram. Nesse contexto as técnicas de reprodução 

assistida passaram a ocupar importante lugar na efetiva viabilidade de realização do projeto 

parental. A reprodução assistida torna-se, portanto, importante instrumento de realização do 

planejamento familiar não somente de casais heterossexuais que possuam causas de 

infertilidade, mas especialmente passam a atender ao planejamento familiar de pessoas, 

especialmente mulheres, que não pretender exercer a maternidade em tenra idade e podem, em 

virtude das possibilidades das técnicas de reprodução assistida postergar a maternidade6, 

pessoas submetidas a tratamentos de neoplasias que podem gerar infertilidade, ou ainda de 

casais homoafetivos7 que não poderia procriar por relações sexuais. 

É possível, diante desse cenário afirmar, sem dúvidas que ao lado da adoção, as 

técnicas de reprodução assistida tornam-se indispensável instrumento para plena satisfação do 

planejamento familiar. Com o desenvolvimento das técnicas de inseminação artificial surgiram 

inúmeros conflitos éticos, que questionam os limites que poderiam ser observados pelos 

médicos na realização das referidas técnicas que vão desde aos questionamentos em torno do 

número de embriões que podem ser implantados em cada tentativa8 até as questões que 

                                                           
5 Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, através da ADI 4.277/DF, em que foi Relator Min. Ayres Brito, 
reconheceu a “união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família”. 
6 Cf. um dos comsiderandos da Resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina: “CONSIDERANDO 
que as mulheres estão postergando a maternidade e que existe diminuição da probabilidade de engravidarem com 
o avanço da idade”. 
7 Cf. Parte II, 2, da Resolução nº 2.168/2017 do CFM: “É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico”. 
8 Cf. Parte I, 7, da Resolução nº 2.168/2017 do CFM: “Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-
se as seguintes determinações de acordo com a idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres entre 
36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 embriões; d) nas situações de doação de 
oócitos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos oócitos. O número de embriões a 
serem transferidos não pode ser superior a quatro”. 
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envolvem as escolhas pertinentes às características genéticas do embrião9. Dentre todas as 

possibilidades, que de certa forma contrariam o que poderia ser compreendido pelos ciclos 

naturais da vida, as técnicas de reprodução assistida tornam possível o fato de alguém procriar 

mesmo após a sua morte, através de material genético, sejam gametas ou embriões 

criopreservados. O nascimento de filho oriundo de reprodução assistida realizada após a morte 

de um de seus ascendentes gera, por certo, questionamentos no âmbito do direito de família e 

sucessões. 

Dados os limites da presente pesquisa, não serão analisadas as questões éticas atinentes 

à reprodução assistida, sendo objeto específico de enfrentamento as consequências jurídicas, 

bem como os direitos fundamentais envolvidos quando do nascimento de filho oriundo de 

reprodução assistida realizada após a morte do autor da herança. Inobstante às normas éticas 

pertinentes a realização da reprodução assistida, a questão posta a enfrentamento é se diante do 

nascimento de uma criança, derivada de técnicas de reprodução assistida post mortem, serão a 

ela assegurados os direitos fundamentais à filiação e de herança. 

Para a análise das consequências jurídicas no plano dos direitos de família 

(existenciais) e direito das sucessões (patrimoniais), dada a ausência de regulamentação legal 

da matéria será imprescindível analisar a consagração de direitos fundamentais existenciais e 

patrimoniais como direitos subjetivos. Para tanto iniciaremos a pesquisa a partir do tratamento 

dos direitos fundamentais existenciais e patrimoniais nas relações jurídicas privadas, avaliando 

a possibilidade e necessidade de compreensão dos direitos fundamentais existenciais como 

direitos subjetivos, e sua possibilidade de incidência direta e imediata. 

Em seguida, antes da análise do tema especificamente, nos proporemos enfrentar e 

estabelecer o conteúdo dos direitos fundamentais que sustentam eventuais direitos a serem 

protegidos daquele que nasceu em virtude de técnica de reprodução assistida post mortem. 

Serão, portanto analisados os direitos fundamentais existenciais e patrimoniais pertinentes ao 

tema. No plano dos direitos existenciais, o primeiro direito fundamental a ser analisado é o 

direito ao planejamento familiar, que em linhas gerais fundamentará a validade e consequências 

da utilização das técnicas de reprodução assistida. Além do direito ao planejamento familiar 

que se estabelece pela perspectiva daquele que busca a sua satisfação pela procriação, será 

enfrentado o direito fundamental à filiação, passando a analisar a questão daquele que sem 

                                                           
9 Cf. Parte I, 5, da Resolução nº 2.168/2017 do CFM: “As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção 
de selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro 
filho, exceto para evitar doenças no possível descendente”. 
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qualquer escolha nasceu em virtude de uma técnica de reprodução assistida post mortem. O 

direito à filiação não poderá ser dissociado do princípio da igualdade jurídica entre os filhos.  

No campo dos direitos patrimoniais será indispensável a análise do direito 

fundamental à propriedade e de propriedade, dos quais derivará o direito fundamental de 

herança. Buscar-se-á demonstrar que o direito de herança é, em verdade, decorrência da 

proteção constitucional de propriedade privada, que acaba por influenciar o conteúdo do direito 

de herança. No âmbito dos direitos fundamentais patrimoniais é relevante observar que apesar 

de seu conteúdo patrimonial, não restringem-se a efetivar direitos patrimoniais, mas 

especialmente a garantir a satisfação da personalidade e cumprimento da dignidade da pessoa 

humana, motivo pelo qual ganha especial relevância a verificação de conteúdo da função social 

da herança de da propriedade. 

Formulada a reflexão sobre os direitos fundamentais que podem efetivamente entrar 

em conflito, quando do surgimento de herdeiro supervenientes, qual seja filho do autor da 

herança, nascido em virtude de reprodução assistida post mortem, passaremos a analisar o papel 

da reprodução assistida no planejamento familiar, tendo em vista as novas conformações 

familiares, bem como a possibilidade de realização de reprodução assistida post mortem. É fato 

que os motivos que levam as pessoas, de modo geral, à busca de clínicas de reprodução assistida 

são os mais diversos. Em regra, casais heterossexuais, que em tese poderiam procriar a partir 

de relações sexuais só procurarão as técnicas de reprodução assistida quando se depararem com 

alguma causa de infertilidade. No entanto, pessoas solteiras ou divorciadas, mesmo que ausente 

causa de infertilidade, muitas vezes buscam as técnicas de reprodução assistida para a realização 

de seu projeto parental constituindo assim uma família monoparental10. A inseminação 

artificial permitiu que efetivamente tanto o homem como a  mulher não dependam da existência 

de relacionamento de casamento ou união estável para realização do desejo da paternidade ou 

maternidade. 

Além dos casos de produções independentes, também determinam grande procura das 

clínicas de reprodução assistida casais ou mulheres que resolveram adiar seu projeto parental, 

preservando gametas com receio da infertilidade decorrente da idade e ainda casais 

homoafetivos11, que dependem integralmente das técnicas de reprodução assistida. Diante de 

                                                           
10 Cf. art. 226, § 4º da Constituição Federal: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes”. 
11 A busca por casais homoafetivos pelas técnicas de reprodução assistida, correspondia, segundo pesquisa 
realizada em Goiás a 9% das inseminações heterólogas no período de 2009 a 2014, segundo PIMENTEL, Ricardo 
Novato, AMARAL,  Waldemar Naves do, BATISTA, Nathalia Teixeira, BATISTA, Luiz Augusto Teixeira 
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tantos panoramas, a fim de estabelecer os adequados fundamentos de proteção tanto de direitos 

existenciais, tais como filiação e igualdade jurídica entre os filhos, como patrimoniais, inerentes 

ao direito de herança, dos filhos advindo de reprodução assistida post mortem, antes de avaliar 

em que circunstâncias é viável realizar a reprodução assistida após a morte do autor da herança, 

cuidaremos de todas as possibilidades de reprodução assistida que podem determinar efeitos 

jurídicos. 

Será objeto de detida análise a reprodução assistida homóloga ou heteróloga, assim 

como as situações em que se implementará a utilização de gestação em substituição, sendo 

todas as hipóteses refletidas não somente a partir das normas que estabelecem a presunção de 

paternidade, mas principalmente da eficácia do direito fundamental à filiação. Posteriormente, 

serão abordadas as hipóteses em que eventualmente, no exercício do direito fundamental ao 

planejamento familiar se realizará a reprodução assistida post mortem. Diante das 

possibilidades fáticas decorrentes da reprodução assistida após a morte de alguém, serão 

abordadas as possibilidades de realização da inseminação artificial após a morte de alguém, 

quais sejam, de que o falecimento da pessoa se dê nas seguintes hipóteses: a) existência de 

embrião, derivado de reprodução assistida homóloga (filho biológico do marido ou da mulher) 

criopreservado; b) embrião criopreservado, resultado de reprodução assistida heteróloga 

realizada com material genético do falecido e doação de gameta de terceiro (filho biológico do 

falecido); c) embrião criopreservado, resultado de reprodução assistida heteróloga, realizada 

com material genético do cônjuge ou companheiro sobrevivente e doação de gameta de terceiro 

ou doação de embrião (não é filho biológico do falecido); d) gametas do cônjuge ou 

companheiro falecido criopreservados (material biológico do falecido); e) gametas do cônjuge 

ou companheiro sobrevivente criopreservado (material biológico exclusivamente do cônjuge 

sobrevivente). Em todas as hipóteses serão analisados os direitos à filiação e direitos sucessórios 

da criança que eventualmente venha a nascer. 

Para tal enfrentamento será de primordial importância analisar os limites da autonomia 

privada daquele que busca as técnicas de produção assistida para implemento de seu 

planejamento familiar, especialmente em relação a prescindibilidade de disposição expressa e 

específica quanto a reprodução assistida póstuma. No âmbito de exercício da autonomia privada 

daqueles que buscam as técnicas de reprodução assistida, é fundamental ressaltar que foge aos 

                                                           
Batista e ROSA, Pâmella Wander. O casal homossexual e a inseminação artificial heteróloga. Disponível em: htt 
p://www.sbrh.org.br/revista. Todavia, espera-se que com a regulamentação pelo CNJ, pelo provimento 63/2017 
que cuida do registro de crianças nascidas por reprodução assistida, esse número já tenha crescido. 
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limites da presente pesquisa analisar os limites de exercício de tal liberdade, eis que já cuidamos 

da situação fática posta, consistente na situação concreta da existência de filho, nascido com 

vida, advindo de reprodução assistida post mortem. Assim, não enfrentaremos o campo das 

situações em que as técnicas deveriam ser efetivadas ou não. 

Por fim, considerando as noções de capacidade e legitimidade sucessória, buscaremos 

estabelecer os fundamentos jurídicos que justificam a legitimidade sucessória passiva daquele 

que nasce em virtude de reprodução assistida post mortem. Junto de fundamentos capazes de 

demonstrar a capacidade sucessória do filho advindo de reprodução assistida póstuma, 

pretendemos elucidar de que forma efetivar-se-ão os direitos existenciais, pertinentes ao 

reconhecimento da filiação e os direitos patrimoniais, pertinentes ao direito de herança do 

herdeiro superveniente, esclarecendo o regime jurídico a ser aplicado.  
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1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS REFLEXOS NAS RELAÇÕES 

INTERSUBJETIVAS. 

Ao tratarmos da possibilidade de reconhecimento de direitos sucessórios de filho 

advindo de reprodução assistida post mortem, impõem-se a necessidade de enfrentar os direitos 

fundamentais que tratam do tema, bem como analisar os termos de eventuais conflitos entre 

direitos fundamentais que se estabeleçam entre o filho nascido da reprodução assistida póstuma 

e os demais herdeiros que o autor da herança tenha deixado. Nesse âmbito nos dedicaremos 

neste capítulo ao tratamento de dois temas que estão interligados e servirão de base para o 

desenvolvimento dos demais capítulos. O primeiro tema a ser tratado diz respeito ao 

reconhecimento dos direitos fundamentais como direitos subjetivos e sua incidência nas 

relações entre particulares. O segundo deles procura estabelecer a nomenclatura que será 

utilizada na presente pesquisa no que se refere às normas em geral e especificamente às normas 

de direitos fundamentais, bem como a questão da harmonia dos direitos fundamentais e as 

técnicas de interpretação para a solução de possíveis conflitos12 entre os direitos fundamentais 

em jogo. 

 

1.1 Os Direitos Fundamentais como Direitos Subjetivos e sua Incidência nas Relações 

Privadas. 

1.1.1 Os Direitos Fundamentais como Direitos Subjetivos. 

Os direitos em jogo na presente pesquisa correlacionam direitos fundamentais 

existenciais com direitos fundamentais patrimoniais. Os direitos fundamentais existenciais são 

compreendidos como aqueles, relacionados à própria condição humana, ou também 

identificados como inerentes à personalidade humana, enquanto os direitos fundamentais 

patrimoniais seriam aqueles, com patamar de direito fundamental, pautados em direitos 

econômicos sociais. O tratamento conjunto, ou em uma mesma situação jurídica de direitos 

fundamentais que tutelam bens constitucionalmente protegidos, cujo fundamento de proteção é 

aparentemente distinto, pode determinar certa dificuldade de atribuição da natureza jurídica dos 

direitos envolvidos. 

                                                           
12 Na presente pesquisa nos utilizaremos preferencialmente da expressão “conflito de direito fundamentais”, apesar 
de nos dicionários conflito e colisão apresentarem significados semelhantes. Segundo o Dicionário Porto conflito 
significa disputa; combate, luta; enfrentamento entre elementos contrários ou incompatíveis; antagonismo; 
oposição. Para colisão o mesmo dicionário apresenta os seguintes significados: ato ou efeito de colidir; embate 
entre dois corpos; choque; luta; contrariedade. 
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Ao analisarmos situações jurídicas em que serão tutelados os direitos à vida, à filiação, 

à igualdade, à propriedade, à herança, e em última análise, o desenvolvimento da vida com 

dignidade, tratar todos os direitos em questão como simplesmente direitos fundamentais 

poderia determinar certa perplexidade, quanto à sua natureza jurídica de direitos subjetivos 

próprios. Tal dificuldade ainda se intensifica quando a situação jurídica em questão determina 

que, para o exercício dos referidos direitos fundamentais, eventualmente, sejam afetados 

direitos fundamentais de igual natureza e ordem de grandeza de outras pessoas. No objeto da 

presente pesquisa, qual seja o reconhecimento da filiação e decorrente direito sucessório de 

filho advindo de reprodução assistida post mortem, ao reconhecer-se o direito de herança afeta-

se ou afasta-se o direito de herança e de propriedade daquele que recolheu a herança na 

oportunidade da abertura da sucessão. 

A tradição jurídica original de inserção dos direitos fundamentais no campo de 

desenvolvimento da pessoa, e de suas liberdades individuais, associada à estrutura dos direitos 

patrimoniais, faz surgir um duplo questionamento de origens diversas, quando necessário o 

tratamento conjunto de direitos existenciais e patrimoniais, ambos com patamar de direito 

fundamental. Se por um lado o estabelecimento de direitos patrimoniais, tais como a 

propriedade e o direito à herança, como direitos fundamentais possibilita questionamentos 

quanto à justificação de sua inclusão como direitos fundamentais, eis que não derivados 

exclusivamente e essencialmente da natureza ou condição humana, por outro lado não há 

consenso quanto à atribuição da categoria de direitos subjetivos aos direitos fundamentais 

existenciais. 

Definir certos direitos patrimoniais como direitos fundamentais, tais como o direito de 

propriedade e o direito à herança13 suscita críticas no campo jurídico filosófico não somente em 

virtude da qualidade e vinculação do bem jurídico em si com a condição humana, mas 

especialmente diante do quadro social mundial, que determina não serem certos direitos 

patrimoniais, especialmente a propriedade privada acessível a todas as pessoas, o que lhe 

dificultaria a condição de direito fundamental14. 

Em relação aos direitos existenciais, os questionamentos são outros. Dada sua relação 

direta com a condição humana, a efetiva condição de pessoa e suas liberdades individuais, não há 

qualquer dificuldade em concebê-los como direitos fundamentais. Aqui a dificuldade se coloca 

                                                           
13 O direito de propriedade e o direito à herança enquanto direitos fundamentais serão abordados no Capítulo 2. 
14 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 841. 
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em reconhecê-los como direitos subjetivos. A noção de direito subjetivo encontra conforto no 

regime dos direitos patrimoniais (relações obrigacionais e relações de direito real), sejam estes 

consagrados como direitos fundamentais ou não, fato que não ocorre em relação aos direitos 

fundamentais existenciais, a exemplo dos denominados direitos da personalidade. 

A respeito da natureza jurídica dos direitos fundamentais existenciais, basicamente há 

aqueles que negam que esses direitos constituam verdadeiros direitos subjetivos, e outros que 

afirmam que os direitos fundamentais da personalidade são direitos subjetivos. 

Os que negam o caráter do direito subjetivo aos direitos fundamentais existenciais tais 

como os direitos da personalidade, afirmam que o seu objeto incidiria sobre a própria pessoa, 

isto é, o sujeito de direito, e, portanto, vislumbram tais direitos como mero reflexo do direito 

objetivo. Nesse sentido, temos o posicionamento adotado por Savigny, o qual entendia que, tendo 

os direitos da personalidade por objeto a própria pessoa, inadmissível seria vislumbrar-se aí um 

direito subjetivo, sob pena de reconhecer o direito de a pessoa dispor de si mesma, inclusive da 

própria vida, através do suicídio. 

No mesmo sentido se pronunciam Andreas von Tuhr e Enneccerus, quando analisam 

o teor do art. 823, I, do CC alemão. Andreas von Tuhr afirma que, se compararmos os direitos 

fundamentais existenciais com outras figuras jurídicas que incluímos, indiscutivelmente, no 

conceito de direito subjetivo, verificaremos que faltam os sinais pelos quais estamos 

acostumados a reconhecer a existência de um direito subjetivo. Efetivamente, continua Von 

Tuhr, enquanto os direitos subjetivos outorgam a seu titular um senhorio, um poder, como no 

caso do direito subjetivo de propriedade, ou monopolizam em seu favor uma atividade lícita 

(direitos do autor), nada disso se verifica no caso dos direitos da personalidade, enquanto 

direitos existenciais que são: o corpo e a vida se devem à natureza; a liberdade de agir constitui 

também um estado natural, e, como consequência, não se pode falar, em relação aos direitos 

personalíssimos, de uma monopolização desses bens, na medida em que pertencem igualmente 

a todo homem em relação à sua pessoa. Além disso, em relação aos direitos existenciais não há 

disposições, que a lei sempre estabelece no tocante aos verdadeiros direitos subjetivos, sobre o 

nascimento e a extinção de tais direitos, ainda quando em certos aspectos possam existir dúvidas 

a esse propósito. Falta, finalmente, a possibilidade de transferir o direito existencial e de 

renunciar em seus aspectos mais importantes.15 

                                                           
15 TUHR, Andreas von. Derecho Civil – Teoría General del Derecho Civil Aleman, vol. I, § 6, V. Buenos Aires: 
Depalma, 1946, p. 187 e seguintes. 
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Também fundado na interpretação do direito alemão, tomando por base a análise do 

art. 823, I, do CC alemão, Ludwig Enneccerus,16 após dividir os direitos em direitos das 

pessoas, direitos de família e direitos patrimoniais, inclui na primeira categoria os direitos da 

personalidade. Argumenta o referido autor que o poder de vontade do homem não se estende 

somente ao exterior a ele, mas também à sua própria pessoa. Assim, não é inconcebível um 

poder jurídico sobre a própria pessoa, mas, se discute a existência, o conteúdo e a extensão de 

tais direitos. 

Alguns, explica Enneccerus, reconhecem um só direito geral da personalidade, como 

conceito global que abarca o direito à conservação, à inviolabilidade, à denominação 

reconhecida e à livre atuação da individualidade em todas as direções. É indiscutível que hoje 

existe certa proteção da personalidade, garantida mediante a cominação de penas (contra o 

homicídio, lesões corporais, privação da liberdade etc.). Mas, em vão buscaríamos uma 

disposição do direito que caracterizasse como de direito subjetivo a esfera pessoal, seja 

mediante a aplicação dos princípios sobre o nascimento e a extinção de direitos, seja mediante 

a concessão de uma ação civil. Além disso, não há necessidade de reconhecer um direito geral 

da personalidade, pois os bens indissoluvelmente unidos à pessoa, como a vida, o corpo, a saúde 

e a liberdade corporal, têm uma proteção absoluta geral análoga aos direitos subjetivos. 

Em relação a outras irradiações da personalidade, como, por exemplo, a livre atuação da 

individualidade espiritual, a honra, a potência de trabalho, a liberdade econômica, a esfera 

privada secreta etc., seria suficiente a proteção especial e ilimitada desses bens pelo direito 

penal, as normas de polícia e o Direito Civil, especialmente, no caso do Direito alemão, o 

art. 823. Na doutrina francesa, dois autores também se manifestaram contra a inclusão dos 

direitos existenciais como direitos subjetivos.17 

Por outro lado, há aqueles que concebem os direitos fundamentais existenciais, tais 

como direitos da personalidade como direitos subjetivos. Conforme ensina Elimar Szaniawski, 

em trabalho sobre o tema,18 os autores italianos, em sua maioria reconhecem os direitos da 

personalidade como direitos subjetivos, sendo denominados direitos da personalidade aqueles 

que conferem conteúdo mínimo a personalidade, formando, segundo o autor, a “medula da 

personalidade”. Apesar disso apresenta entendimento mais amplo, no sentido de que deveriam 

                                                           
16 ENNECCERUS, Ludwig. Derecho Civil – Parte General, 1950, § 71, I. Barcelona: Bosch, 1953, p. 300 e 
seguintes. 
17 Cf. ROUBIER, Paul. Les Droits Subjectifs et Situations Juridiques. Paris: Dalloz, 193; DABIN, Jean. Le 
Droit Subjectif, Paris: Dalloz, 1952. 
18 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 42. 
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ser direitos da personalidade todos aqueles que dessem conteúdo a personalidade. 

Também na doutrina italiana, Guido Alpa afirma que “formalmente os direitos da 

personalidade são direitos subjetivos absolutos, tutelados erga omnes”.19 

Na doutrina portuguesa, entre outros, José de Oliveira Ascensão defende que tais 

direitos se enquadram na categoria geral de direitos subjetivos.20  

Outro autor, na doutrina portuguesa, que inclui os direitos da personalidade entre os 

direitos subjetivos é Capelo de Sousa, “adotando a noção de direito subjetivo, em sentido estrito 

de Orlando de Carvalho, como ‘o mecanismo de regulamentação, adotado pelo Direito, que 

consiste na concreta situação de poder que faculta a uma pessoa em sentido jurídico pretender 

ou exigir de outra um determinado comportamento positivo ou negativo’; é indubitável a 

aplicação de tal noção ao direito geral de personalidade, o que, aliás, é corroborado por este 

autor”.21 

Também reconhece nos direitos fundamentais da personalidade a categoria de direito 

subjetivo António Menezes Cordeiro22: “Para a categoria em estudo releva a ideia de direito 

subjetivo: permissão normativa específica de aproveitamento de um bem”. Exemplifica com o 

direito à vida, esclarecendo que o fato de ser direito não legitimaria o suicídio, eis que várias 

disponibilidades têm o sujeito em razão de seu direito à vida, mas não necessariamente, as 

permissões sobre tal direito seriam absolutas. 

Mas, parece-me útil também a utilização dessa categoria, já consagrada no direito, para 

os denominados direitos existenciais. Entretanto, convém ressaltar que constituem categoria 

autônoma no sistema dos direitos subjetivos,23 que têm por finalidade garantir a dignidade 

humana24. É certo que a categoria de direitos subjetivos fundamentais conta com peculiaridades, 

que estarão presentes na forma de exercício desses direitos, mas não suprimindo lhes a 

característica de direitos subjetivos. Nesse sentido se posiciona Sarlet ao criticar o uso da 

                                                           
19 ALPA, Guido. Istituzioni di Diritto Privato. Torino: UTET, 1997, p. 294. Na doutrina pátria MORAES, 
Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017, p. 167 também conceitua os direitos 
fundamentais como direitos subjetivos: “Os direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos, 
assentes no direito objetivo, positivados no texto constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas 
com o Estado ou na sociedade”. 
20 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral do Direito Civil, 2010, vol. I. São Paulo Saraiva, 2010, p. 67. 
21 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade, 1995, p. 606. 
22 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português – Parte Geral, vol. I, tomo III. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 99-100. 
23 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. 2004, p. 38. 
24 Com entendimento semelhante se pronuncia MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2017, p. 168: “os direitos fundamentais são, a um só tempo, categoria especial de direitos 
subjetivos”. 
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expressão destinatário para se referir à pessoa natural frente aos direitos fundamentais. Ao 

reafirmar a universalidade dos direitos fundamentais, o autor ressalta a necessidade de se 

compreender a pessoa natural como titular dos direitos fundamentais, no sentido inclusive da 

titularidade dos direitos fundamentais se confundir em certos momentos com a capacidade de 

gozo de tais direitos, afirmando perder o sentido, para tais direitos a distinção entre capacidade 

de direito e de exercício25. 

De fato, o exercício dos direitos subjetivos fundamentais existenciais, em grande medida 

serão simplesmente implementados por seus titulares, sem ter o que se aventar sobre a 

necessidade de capacidade de fato do próprio sujeito, ou possibilidade de representação ou 

assistência. Por certo que para o exercício de direitos fundamentais patrimoniais, a plena 

capacidade de fato determinará ou não o exercício em nome próprio, mas quanto a certos direitos 

fundamentais existenciais, o exercício do direito subjetivo pelo titular se dará plenamente, 

independente de vislumbrada a capacidade de fato. Neste sentido é a lição de Guilherme Peña de 

Moraes afirmando que: 

a distinção entre a capacidade de direito ou de gozo e a capacidade de fato ou de 
exercício carece de relevância no Direito Constitucional, porquanto não é admissível, 
em tese, a disjunção entre a titularidade e o exercício, quando a fruição não depende 
da aptidão intelectual do titular do direito fundamental, ex vi dos arts. 3º e 4º do CC, 
com a redação determinada pela Lei nº 13.146/1526. 

Na doutrina portuguesa27, vários autores se referem a uma fundamentação subjectiva28 

                                                           
25 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2006, 
p. 360 e seguintes. 
26 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Gen/Atlas, 2017, p. 169. 
27 Da doutrina pátria: MARMELSTEIN, George. Curso De Direitos Fundamentais, São Paulo Atlas, 2018, p. 297-
298: “[...] os direitos fundamentais, na sua dimensão subjetiva, funcionariam como fonte de direitos subjetivos, 
gerando para os seus titulares uma pretensão individual de buscar a sua realização através do Poder Judiciário. [...] 
Na verdade, eles são autênticos direitos positivados, gerando, como consequência, vantagens para os seus titulares 
(sujeitos ativos) e obrigações para os seus destinatários (sujeitos passivos).” 
28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 1256: “Com esta ideia de fundamentação subjectiva procura-se salientar basicamente o seguinte: um 
fundamento é subjectivo quando se refere ao significado ou relevância da norma consagradora de um direito 
fundamental para o indivíduo, para os seus interesses, para a sua situação da vida, para a sua liberdade. Assim, por 
ex., quando se consagra, no art. 37.°/1 da CRP, o “direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela 
palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio”, verificar-se-á um fundamento subjectivo ou individual se 
estiver em causa a importância desta norma para o indivíduo, para o desenvolvimento da sua personalidade, para 
os seus interesses e ideias”. 
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e uma fundamentação objectiva29. Andrade30 reconhece que “a generalidade dos Autores alude à 

existência de uma ‘dupla dimensão’, de uma ‘dupla natureza’, de um ‘duplo carácter’ ou de uma 

‘dupla função’ (em qualquer dos casos, subjetiva e objectiva, individual e comunitária) dos 

direitos fundamentais.” No mesmo sentido ressaltando a dupla dimensão dos direitos 

fundamentais se pronuncia Canotilho31. Tratando a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, 

Andrade32 ressalta que  

há razões fortes para que, especialmente na matéria de direitos fundamentais, se 
autonomizem todos os efeitos característicos da dimensão subjectiva, remetendo em 
consequência para uma dimensão objectiva em sentido estrito apenas aqueles efeitos 
que complementem ou transcendam o âmbito específico da categoria ‘direito 
subjectivos’. 

Mas destaca que os direitos subjetivos fundamentais apresentam características próprias, 

pertinentes ao reconhecimento de posições jurídicas subjetivas, individualidade, universalidade 

e permanência e fundamentalidade. O reconhecimento dos direitos fundamentais como 

posições jurídicas subjetivas afasta “as situações juridicamente reguladas ou protegidas para 

salvaguarda da dignidade humana individual, mas que, pelo seu carácter objectivo, não são 

susceptíveis de ser imputadas a cada uma das pessoas concretas”33. A característica da 

individualidade dos direitos fundamentais se refere à “possibilidade da sua referência a homens 

individuais”34. Os direitos fundamentais, segundo Andrade, devem ainda assumir posições 

jurídicas universais e permanentes, o que significa que eles são “direitos de igualdade, gerais, 

e não privilégios de alguns” por isso que dizem respeito a todas as pessoas em virtude de sua 

condição humana e, “nessa sua medida, não têm limites temporais nem dependem, quanto à sua 

existência, de outra causa final” 35. Finalmente, a última característica dos direitos fundamentais 

é exatamente eles serem considerados fundamentais, isto é, destaca-se com essa característica 

que a sua “importância para a salvaguarda da dignidade da pessoa humana num certo tempo e 

                                                           
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 1256: “Fala-se de uma fundamentação objectiva de uma norma consagradora de um direito fundamental 
quando se tem em vista o seu significado para a colectividade, para o interesse público, para a vida comunitária. É 
esta ‘fundamentação objectiva’ que se pretende salientar quando se assinala à ‘liberdade de expressão’ uma ‘função 
objectiva’, um ‘valor geral’, uma ‘dimensão objectiva’ para a vida comunitária (‘liberdade institucional’)”. 
30 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976.Coimbra: 
Almedina, 2006, p. 114. 
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op.cit. p. 1256: “Consequentemente, quando se fala em dimensão 
objectiva e dimensão subjectiva das normas consagradoras de direitos fundamentais pretende-se salientar a 
existência de princípios e regras consagradores de direitos subjectivos fundamentais (dimensão subjectiva) e a 
existência de princípios e regras meramente objectivos (dimensão objectiva).” 
32 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Op.cit. p. 116. 
33 Ibid, p. 120-121. 
34 Ibid, p. 122. 
35 Ibid, p. 134. 



24 
 

 

lugar, definida, por isso, de acordo com a consciência jurídica geral da comunidade.”36 

Os direitos fundamentais encontram sua proteção, no direito pátrio, na cláusula geral 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CR/1988). 

Adaptando nosso conceito de direito subjetivo às relações existenciais (direitos 

fundamentais existenciais), podemos dizer que: o direito subjetivo dos direitos fundamentais 

existenciais consiste na possibilidade de atuação legal de uma faculdade ou num conjunto de 

faculdades vinculadas à decisão do seu titular, na defesa de seus interesses existenciais 

unificado na dignidade humana, dentro do autorizado pelas normas e nos limites do exercício 

fundado na boa-fé. 

O espaço de liberdade concedido à pessoa pelos direitos fundamentais existenciais 

autoriza ao seu titular requerer medidas repressivas, através da figura da responsabilidade civil; 

medidas preventivas, com a finalidade de evitar possível lesão a direitos existenciais; mas 

também outras faculdades, como por exemplo, ligadas ao estado da pessoa, através de pleito 

referente à mudança de estado, como, por exemplo, no pedido de mudança de sexo. Por vezes 

o exercício de uma das liberdades inerentes a autonomia e livre desenvolvimento da 

personalidade por determinada pessoa acarretará a necessidade de proteger outros tantos 

direitos existenciais e patrimoniais decorrentes desse exercício. No momento em que alguém, 

no livre exercício de seus direitos existenciais, especialmente fundado no direito fundamental 

de planejamento familiar, implanta embrião, e dá viabilidade ao surgimento de uma vida, no 

mesmo ato realiza sua própria personalidade, e gera uma nova vida, que será detentora dos 

mesmos direitos existenciais e patrimoniais. Tudo isso se dá no livre exercício de efetivos 

direitos subjetivos. 

Além disso, os direitos fundamentais, especialmente os de caráter existencial devem 

ser assim concebidos em virtude de sua expressão de realização da vida com dignidade, do 

exercício efetivo das liberdades individuais, de modo que não podem ser exclusivamente 

compreendidos como direitos fundamentais aqueles que se encontram assim dispostos nas 

constituições.  Do mesmo modo, as formas de exercício dos direitos fundamentais devem ser 

ampliadas, a partir das transformações sociais e tecnológicas, que por vezes ressignificam o 

conteúdo desses direitos. Essa afirmativa é extraída de longo debate sobre a fundamentalidade 

                                                           
36 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976.Coimbra: 
Almedina, 2006, p. 140. 
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formal e material dos direitos fundamentais. Segundo Alexy37 os “Direitos fundamentais são 

direitos” que podem ser conceituados segundo dois critérios: o conceito formal de direito 

fundamental e o conceito material de direito fundamental. Na doutrina portuguesa, Miranda 

também diferencia os direitos fundamentais segundo esse critério: 

Por direitos fundamentais entendemos os direitos ou posições jurídicas activas das 
pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na 
Constituição, seja na Constituição formal, seja na Constituição material – donde, 
direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais em sentido 
material.38 

O critério formal leva em conta a forma como está disposta a normatividade no 

direito positivo dos direitos fundamentais. Segundo esse critério, são direitos fundamentais 

todos aqueles que estão catalogados como tais na Constituição39. Normalmente eles vêm 

elencados em um rol de direitos fundamentais. Esse sistema apresenta a vantagem da 

simplicidade, embora se reconheça a desvantagem de que normalmente as Constituições 

apresentam direitos fundamentais fora do referido rol40. Daí ser necessária para a identificação 

de um direito como fundamental a utilização do conceito material de direito fundamental.41 

Com posicionamento diverso sobre a fundamentalidade formal, merece crítica a 

                                                           
37 ALEXY, Robert. Três Escritos sobre los Derechos Fundamentales y la Teoria de los Princípios. Bogotá: 
Departamento de Publicaciones de la Universidad Extremado de Colômbia, 2003, p. 19. 
38 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 7. Na doutrina alemã também se refere ao conceito formal de direitos fundamentais: 
HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris,1998, p. 225: “direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica de direitos 
fundamentais. Esse conceito, do qual parte o artigo 93, alínea 1, número 4ª, da Lei Fundamental, é meramente 
formal e, por causa disso, não está em condições de expressar algo sobre a peculiaridade e significado material 
dos direitos fundamentais.” 
39 Com pensamento semelhante ao do texto posiciona-se MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – 
Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p 8: “Deve ter-se por direito 
fundamental toda a posição jurídica subjectiva das pessoas enquanto consagradas na Lei Fundamental.” Nesse 
sentido também se manifesta SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 88: “A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 
constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, devidamente adaptados ao nosso direito constitucional 
pátrio: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice de todo o 
ordenamento jurídico, de tal sorte que – neste sentido – se cuida de direitos de natureza supralegal; b) na qualidade 
de normas constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e materiais 
(cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF), cuidando-se, portanto (pelo menos num certo sentido) 
e como leciona João dos Passos Martins Neto, de direitos pétreos, muito embora se possa controverter a respeito 
dos limites da proteção outorgada pelo Constituinte.” 
40 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 89: “É, portanto, evidente que uma conceituação meramente formal, no sentido de serem 
direitos fundamentais aqueles que como tais forma reconhecidos na Constituição, revela sua insuficiência 
também para o caso brasileiro, uma vez que a nossa Carta Magna, como já referido, admite expressamente a 
existência de outros direitos fundamentais que não os integrantes do catálogo (Título II da CF), seja com assento 
na Constituição, seja fora desta, além da circunstância de que tal conceituação  estritamente formal nada revela 
sobre o conteúdo (isto é, a matéria propriamente dita) dos direitos fundamentais.” 
41 ALEXY, Robert. Op.cit. p. 21/22. 



26 
 

 

posição adotada por Ferrajoli42 no sentido de sustentar que a fundamentalidade formal se 

consubstanciaria em um critério de titularidade, para entender que direitos fundamentais são 

somente aqueles que correspondem universalmente a todos os seres humanos, excluindo 

posições jurídicas do rol de direitos fundamentais por terem estes cunho eminentemente 

extrapatrimonial. Ora, desse modo estaria excluído o direito de propriedade como direito 

fundamental, o que merece ser repudiado tanto do ponto de vista do nosso direito positivo 

como do ponto de vista teórico. Realmente a Constituição de 1988 elenca entre os direitos 

fundamentais o direito de propriedade. Além disso, como bem demonstrou Luiz Edson Fachin 

de maneira definitiva, a existência de um patrimônio mínimo está intimamente ligada ao 

respeito à dignidade humana.43 

A noção material de direito fundamental, segundo Alexy, encontra sua versão mais 

conhecida nos ensinamentos de Carl Schimitt, segundo o qual “‘Solo los derechos humanos 

liberales del individuo’ son derechos fundamentales em sentido propio."44 Segundo essa 

visão, unicamente o indivíduo pode ser titular de direitos fundamentais e somente o Estado 

pode ser destinatário desses direitos, tendo como dever abster-se de intervir nesses direitos de 

liberdade do indivíduo.45 Segundo Alexy, a desvantagem dessa noção de Schimitt consiste na 

sua estreiteza conferida aos direitos fundamentais. Mas em dois pontos, segundo Alexy, 

parece correta a visão de Schimitt: a primeira, que consiste em que os direitos fundamentais 

são essencialmente direitos do indivíduo, pois mesmo quando se referem às associações, 

grupos estão sempre referentes à possibilidade de favorecer interesses dos indivíduos.46 A 

fundamentalidade material dos direitos fundamentais pressupõe a análise do conteúdo desses 

direitos.47 

                                                           
42 Apud SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006, p. 90. 
43 FACHIN. Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro, 2001. Também apoiado na 
posição de Fachin para repudiar a tese de Ferrajoli SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais 
e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 90, nota 196. 
44 ALEXY, Robert Três Escritos sobre los Derechos Fundamentales y la Teoria de los Principios. Tradução de 
Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colômbia, 2003, 
p. 24. 
45 ALEXY, Robert.  Op.cit. p. 24. Realmente, assim posiciona-se em obra clássica sobre o tema SCHMITT, Carl. 
Teoría de la Constitución. Salamanca: Alianza Editorial, 2006, p. 170: “Los derechos fundamentales em sentido 
propio son, esencialmente, derechos del hombre individual libre, y, por cierto, derechos que él tiene frente al 
Estado (...) Pero esto supone que el hombre, por virtud de su proprio derecho ‘natural’, entra em juego frente al 
Estado, y, mientras haya de hablarse de derechos fundamentales, no puede desecharse por completo la idea de 
unos derechos del individuo, anteriores y superiores al Estado.” 
46 ALEXY, Robert. Op.cit. p. 26. 
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 89: “Importa considerar, ainda com relação à nota da fundamentalidade 
dos direitos fundamentais, que somente a análise do seu conteúdo permite a verificação de sua fundamentalidade 
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Também se encontra em Fachin e Ruzyk uma crítica à visão de que os direitos 

fundamentais se limitam a proteger os particulares contra o Estado.48 

Parece também, como afirma Alexy,49 que não responde à questão a afirmação de 

que os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, porque a indefinição do que 

são direitos humanos implica, necessariamente, na indefinição do que são direitos 

fundamentais. Desse modo, parece que tal indefinição não se harmoniza como sistema jurídico 

positivo. Assim, não se deve afirmar que os direitos fundamentais são os direitos humanos 

constitucionalizados. Mas sim que os direitos fundamentais devem representar, procuram ser, 

têm a intenção de ser os direitos humanos positivados na Constituição. Diante desse dilema, 

Sarlet oferece como solução que a conceituação dos direitos fundamentais deve se referir 

sempre a um determinado ordenamento jurídico constitucional tendo em vista que, salvo no 

caso de valores universais (vida, liberdade, igualdade, dignidade), o reconhecimento de 

fundamentalidade de um direito em um determinado ordenamento constitucional pode não o 

ser em outro.50 

Nesse passo, torna-se necessário enfrentar a questão referente ao que se entende por 

historicidade dos direitos fundamentais. Seriam meros reflexos dos momentos históricos 

vigentes em determinado ordenamento jurídico, segundo o regime político então vigente? E, 

nesse sentido, variável no tempo e no espaço conforme o regime político adotado em 

determinada constituição?51 Outra maneira de ver seria entender que os direitos fundamentais 

                                                           
material, isto é, da circunstância de conterem, ou não, decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da 
sociedade, de modo especial, porém, no que diz com a posição nestes ocupada pela pessoa humana.” 
48 FACHIN, Luiz Edson e RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. “Direitos Fundamentais, Dignidade da Pessoa 
Humana e o Novo Código Civil: Uma Análise Crítica.” In SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Constituição, 
Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 90: “Nada obstante a 
noção de direitos fundamentais tenha sua origem na garantia de liberdade do indivíduo frente ao Estado, com uma 
eficácia vertical, o processo histórico acabou por alargar o espectro e o campo de eficácia desses direitos. É corrente 
o estudo das diferentes gerações de direitos fundamentais, bem como de sua eficácia em face de outros indivíduos, 
ainda que em patamar de igualdade, e não somente em face do Estado”. 
49 ALEXY, Robert Três Escritos sobre los Derechos Fundamentales y la Teoria de los Principios. Tradução de 
Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colômbia, 2003, 
p. 28. 
50 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 91: “Com efeito, o que é fundamental para determinado Estado pode não ser para outro, ou 
não sê-lo da mesma forma.” 
51 Nesse sentido assumindo posição com a qual não podemos concordar manifesta-se SILVA. José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional Positivo, 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 181: “São históricos como 
qualquer direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e evoluem, 
ampliam-se, com o correr dos tempos. Sua historicidade rechaça toda fundamentação baseada no direito natural, 
na essência do homem ou na natureza das coisas.” Preferimos enxergar a questão com os óculos de MIRANDA, 
Jorge. Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2000, p. 53: “Os direitos fundamentais, ou pelo menos os imediatamente conexos com a dignidade da 
pessoa humana, radicam no direito natural (ou, se se preferir, em valores éticos superiores ou na consciência 
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estão pautados em valores éticos superiores, inerentes ao ser humano enquanto tal, e, portanto, 

não suscetíveis esses direitos de serem violados por determinado regime político, 

simplesmente porque assim previsto no texto constitucional. 

Na doutrina portuguesa, Jorge Miranda expressa o perigo de se restringir a noção 

material de direitos fundamentais a um positivismo cego, pois permitiria que conforme o 

regime político em determinado momento histórico, se restringisse ou mesmo se violasse 

direitos, como o direito à vida, às liberdades de crenças etc.52 Entretanto, tal perigo fica 

afastado se levarmos em conta que: 

Na verdade, precisamente por os direitos fundamentais poderem ser entendidos prima 
facie como inerentes à própria noção de pessoa, como os direitos que constituem a 
base jurídica da vida humana no seu nível actual de dignidade, como as bases 
principais da situação jurídica de cada pessoa, eles dependem das filosofias políticas, 
sociais e económicas e das circunstâncias de cada época e lugar. 

Não excluímos – bem pelo contrário – o apelo ao Direito natural, o apelo ao valor e à 
dignidade da pessoa humana, a direitos derivados  da natureza do homem ou da 
natureza do Direito.53 

Na doutrina pátria, com entendimento de que os direitos humanos devem ser vistos 

com um olhar ético além do aspecto histórico pronuncia-se Barreto54 sustentando que os 

direitos humanos podem ser sistematizados dentro de sua dupla dimensão: como expressão 

                                                           
jurídica comunitária), de tal sorte que devem ser tidos como limites transcendentes do próprio poder constituinte 
material (originário) e como princípios axiológicos fundamentais. Não se esgotam, porém, no Direito natural.” 
52 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 9: “Admitir que direitos fundamentais fossem em cada ordenamento aqueles direitos 
que a sua Constituição, expressão de certo e determinado regime político, como tais definisse seria o mesmo que 
admitir a não consagração, a consagração insuficiente ou a violação reiterada de direitos como o direito à vida, a 
liberdade de crença ou a participação na vida pública só porque de menor importância ou desprezíveis para um 
qualquer regime político; e a experiência, tanto da Europa dos anos 30 a 80 deste século como doutros continentes 
aí estaria a mostrar os perigos advenientes dessa maneira a de ver as coisas.” 
53 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 10. Mais adiante, continua Miranda: “Aliás, como o conceito material de direitos 
fundamentais não se trata de direitos declarados, estabelecidos, atribuídos pelo legislador constituinte, pura e 
simplesmente; trata-se também dos direitos resultantes da concepção de Constituição dominante, da ideia de 
Direito, do sentimento jurídico coletivo (conforme se entender, tendo em conta que estas expressões correspondem 
a correntes filosófico-jurídicas distintas). Ora, sendo assim, só muito difícil, senão impossível, poderá julgar- se 
que tal concepção, tal ideia ou tal sentimento não assente num mínimo de respeito pela dignidade do homem 
concreto.” (Ob. cit., p. 10 e 11). 
54 BARRETO, Vicente de Paulo. “Perspectivas Epistemológicas do Direito no Século XXI.” In ROCHA, Leonel 
Severo e STRECK, Lenio Luiz. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 256: “Os direitos humanos, entretanto, têm sido questionados e negados na atualidade, 
através de dois argumentos bastante encontrados nos meios jurídicos brasileiros (...) O segundo argumento, 
procura separar os direitos humanos de seus pressupostos filosóficos considerados na atualidade problemáticos, 
notadamente a referência à ideia de subjetividade – os direitos humanos como direitos subjetivos primordiais – 
e do universalismo, ou seja, pensar o direito sem o sujeito e sem o universal. Esse segundo argumento contrário 
aos direitos humanos permite que eles sejam reduzidos a simples manifestações históricas e culturais, em outras 
palavras, direitos humanos seriam aqueles direitos reconhecidos como tais pelas diferentes legislações positivas. 
Seria, portanto, uma categoria de direito relativa, que não expressaria nenhum valor universal, definidor da 
pessoa humana, mas somente a vontade do legislador, que hoje seria uma, amanhã outra, com valores e critérios 
variantes.” 
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subjetiva individual e seu caráter universal. Esclarece Barreto que há necessidade, atualmente, 

de se revisitar o conceito de universalidade para assim entendermos o caráter universal dos 

direitos humanos baseados em critérios éticos: 

Em primeiro lugar, não se pode negar as características do indivíduo na sociedade 
contemporânea, que exigem que sejam repensadas o que se entende por autonomia e 
responsabilidade no contexto da realidade social, política, econômica e cultural da 
atualidade. Essa primeira tarefa do pensamento jurídico irá afetar diretamente a 
função essencial de todo e qualquer ordenamento jurídico, qual seja, estabelecer os 
limites da autonomia individual e determinar responsabilidades. Em segundo lugar, a 
coexistência no planeta e dentro dos estados nacionais de uma multiplicidade étnica e 
cultural, ocasionando um grande intercâmbio de valores morais e tradições, faz com 
que se torne necessário, antes de tudo, a busca de uma nova definição de 
universalidade. A universalidade dos direitos humanos não seria decorrente, então, de 
características pretensamente universais dos seres humanos, características essas 
proclamadas em função da simples elaboração racional e intelectual, mas sim de 
valores comuns que permeiam objetivamente as diferentes culturas55. 

No mesmo sentido pronuncia-se Hogemann56 defendendo que o direito deve fazer 

uma espécie de mediação entre a legalidade e a eticidade, a fim de se preservar o ideal 

democrático e de humanismo eficaz. 

Parece que essa visão ética que dá unidade e universalidade, não deve se limitar aos 

direitos humanos, mas também aos direitos fundamentais, enquanto reflexos daqueles no 

ordenamento constitucional. Assim se pronuncia Miranda:  
A conveniência e, mais do que a conveniência, a necessidade de perscrutar os 
fundamentos ou, se se preferir, as referências éticas subjacentes aos direitos 
historicamente consignados em cada Constituição material revela-se iniludível quer 
no plano estritamente abstracto e teórico, quer no plano da interpretação jurídica, quer 
no da política legislativa. 

Primeiramente, reduzir a problemática dos direitos do homem à da sua positivação 
como direitos fundamentais poderia equivaler a uma atitude conservadora, alheia às 
aspirações das pessoas concretas e às transformações sociais; poderia acarretar, para 
muitos, a resignação perante as leis decretadas ou perante as contingências da sua 
aplicação; poderia traduzir a recusa de qualquer dimensão utópica ou idealista, ou a 
perda da universalidade destes direitos num mundo cada vez mais próximo e 
globalizado. 

Em segundo lugar, a consciência jurídica é sempre uma consciência formada segundo 
certos valores e sem um consenso básico acerca das relações entre a pessoa e o Estado 
não existe princípio de legitimidade. Não terá de ser, um fundamento último em 

                                                           
55 BARRETO, Vicente de Paulo. “Perspectivas Epistemológicas do Direito no Século XXI.” In ROCHA, Leonel 
Severo e STRECK, Lenio Luiz. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005 
56 HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos Humanos e Filosofia Ubuntu. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 11: 
“urge buscar-se novas formas de tradução que possam se configurar possibilitadores da superação da ineficácia e 
da incompletude. Isso significa, mais que tudo, refletir criticamente sobre nossa contemporaneidade, as 
perspectivas que se descortinam e como o Direito, enquanto reflexo e motor da sociedade, pode desempenhar um 
papel de fundamental importância na ruptura com os modos de vida dominados pela racionalidade asséptica, pelo 
individualismo egoísta, pela lógica reificada do mercado, bem como na afirmação de uma ética em que o Outro 
não figure como mero opositor ou concorrente. Cumpre ao Direito o arranjo entre legalidade e eticidade para que 
os ideais democráticos e a vida em todas as suas múltiplas manifestações, se realizem na garantia da justa afirmação 
de um Humanismo includente e possibilitador da realização coletiva” 
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termos filosóficos, mas terá de ser, certamente, um requisito mais sólido do que 
simples equilíbrio de forças políticas, económicas e sociais. E nenhum regime 
pluralista poderá subsistir, a prazo, sem a crença arreigada no valor da liberdade 
política57. 

Ressalta ainda Miranda que toda vez que tais valores éticos que justificam os direitos 

fundamentais entram em crise, na verdade, são os mesmos direitos fundamentais que são 

colocados em causa. Exemplifica como a doutrina da segurança nacional que vigorou em 

vários países da América Latina, e, especificamente, dizemos, nós no Brasil, durante o período 

da ditadura militar, significou a “sobreposição de interesses de classe, alçados a interesses 

nacionais, aos valores democráticos.”58 Além disso, a perda dos referidos valores faz com que 

afigurem-se “contraditórias a luta pela abolição da pena de morte e a reivindicação da 

legalização da interrupção voluntária da gravidez.”59 

Diante disso, é possível passar a tentar uma concepção de direitos fundamentais. Para 

tanto socorremo-nos da noção de Sarlet, tantas vezes citados neste trabalho: 

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às 
pessoas, que do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 
conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto 
da constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 
constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e 
significado, possam lhes ser equiparados, agregando- se à Constituição material, tendo 
ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 
Catálogo).60 

Tomando como base a expressão “direitos fundamentais do homem”, Jose Afonso 

da Silva assim expressa a sua noção: 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações 
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 
mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que todos, por igual, devem, 
ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 
Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 
fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou 
direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais 
encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da 
pessoa humana, no art. 17.61 

Deve-se passar a analisar a extensão da concepção materialmente aberta dos direitos 

                                                           
57 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 46 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 91. 
61 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
178. NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Abuso do Poder de Legislar – Controle Judicial da 
Legislação de Urgência no Brasil e na Itália. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 69: “Os direitos fundamentais 
formam um sistema de normas constitutivas, de reconhecimento e de proteção de valores, bens jurídicos e 
interesses, ou seja, de reivindicações essenciais às pessoas humanas.” 
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fundamentais, consagrada no § 2º do art. 5º da Constituição de 1988, pela sua conexão com o 

tema da presente pesquisa, visto que, por exemplo, entre os denominados direitos 

fundamentais implícitos, a doutrina elenca o direito à identidade genética da pessoa humana, 

assim como o direito à identidade pessoal.62 O § 2º do art. 5º da Constituição de 1988 

estabelece que: “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”. Diante desse texto a doutrina pátria entende 

que se está diante de um conceito material aberto de direitos fundamentais, porque não 

somente os direitos fundamentais constantes do catálogo do Título II são considerados como 

direitos fundamentais, mas também aqueles que implícitos nas regras e princípios de direitos 

fundamentais, como os decorrentes do regime e dos princípios da Constituição, além dos 

previstos em tratados em que o Brasil seja parte. 

A abrangência da referida norma parece que permite incluir a possibilidade de se 

reconhecer outros direitos fundamentais não escritos ou positivados63 sejam individuais ou 

negativos, direitos sociais ou direitos políticos. Na verdade, como afirma Sarlet, a referida 

norma constitui uma regra geral inclusiva64. Sem entrar na divergência doutrinária a respeito 

dos denominados direitos implícitos65 adotamos, para efeito do presente trabalho, a posição 

de Sarlet que divide os direitos fundamentais em direitos fundamentais positivados (ou 

escritos) e direitos fundamentais não-positivados (ou não-escritos). Os primeiros são aqueles 

catalogados na Constituição de 1988. Os segundos se dividem em direitos fundamentais 

implícitos nas regras e princípios dos direitos fundamentais catalogados e direitos 

fundamentais decorrentes do regime e dos princípios da constituição66. Dizendo de outro 

modo, é possível que se reconheça direito fundamental que esteja implícito em determinada 

regra ou princípio de direito fundamental previsto na Constituição (direitos fundamentais 

implícitos), mas também é possível se reconhecer direitos fundamentais que decorram do 

                                                           
62 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 106. 
63 Ibid. p. 96/98. 
64 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 98: “Por derradeiro, a já apontada não-exaustividade (no sentido de uma 
abertura material) do Catálogo de direitos fundamentais, resulta inequivocamente, como bem lembrou Juarez 
Freitas, da circunstância de que o artigo 5º, § 2º, da CF, encerra uma autêntica norma geral inclusiva, impondo até 
mesmo o dever de uma interpretação sintonizada com o teor da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 
que pese – e o registro é necessário – o fato de esta não ter as características de um tratado (convenção) 
internacional e, portanto, não poder ser tratada exatamente do mesmo modo, seja em virtude de sua vinculação, 
seja em  face da referência expressa dos tratados internacionais efetuada pelo citado dispositivo constitucional.” 
65 Sobre a referida divergência entre os posicionamentos de José Afonso da Silva, Flávia Piovesan e Ingo Wolfgang 
Sarlet consulte-se SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 10/104. 
66 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 104/105. 
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regime ou dos princípios previstos na Constituição (direitos fundamentais decorrentes). 

Desse modo, caso se pretenda que determinada posição jurídica deve ser reconhecida 

como direito fundamental, é necessário que ela apresente certa analogia, semelhança com os 

direitos fundamentais catalogados como tais na Constituição67. Apesar desse critério não 

indicar quais são os meios e modos para concluirmos pela existência da analogia, serve, 

entretanto, como ressalta Sarlet, como fio condutor para a configuração de um direito como 

fundamental. Isso vale tanto para os direitos não-escritos (implícitos ou decorrentes), como 

para aqueles que estão previstos na Constituição, mas fora do catálogo do Título II da 

Constituição, como por exemplo, o direito ao planejamento familiar.68 Entretanto, deve-se ter 

em conta que no caso dos denominados direitos implícitos não temos propriamente uma 

equiparação, tendo em vista que é através do texto legal referente a determinado direito 

fundamental catalogado como tal que se vai extrair a existência de um direito fundamental 

não previsto expressamente. Na verdade, o direito fundamental implícito já está previsto 

indiretamente na Constituição.69 Já os direitos fundamentais que estão fora do catálogo do 

Título II da Constituição, estejam previstos ou não na Constituição, deverão apresentar 

equivalência com os direitos fundamentais catalogados, pela sua importância e substância.70 

Portanto, dois são os critérios propostos por Sarlet para a equiparação, a importância 

ou relevância e o  conteúdo da posição jurídica que se pretende reconhecer como direito 

fundamental.71 No que se refere ao primeiro requisito, exige-se que a posição jurídica que se 

pretende reconhecer como direito fundamental apresente importância semelhante à de um 

direito fundamental, isto é, em determinado momento histórico seja reconhecida como sendo 

merecedora da mesma dignidade, avaliação esta que não deixa de ter um caráter subjetivo por 

parte do intérprete. Mas isso é próprio do sistema de direitos fundamentais. No que diz 

respeito ao segundo requisito, há de se buscar um paradigma não com determinado direito 

fundamental catalogado  no Título II, pois não se trata de direito implícito, mas com os direitos 

fundamentais em geral, isto é, com o conteúdo de todos os direitos fundamentais.72 Esse 

paradigma há de ser encontrado no princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade 

humana como paradigma não somente unificador de todos os direitos fundamentais, mas 

                                                           
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 106. 
68 Ibid. p. 107. 
69 Ibid. p. 108. 
70 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 108. Essa questão será abordada especificamente em relação ao direito ao 
planejamento familiar, quando se analisa esse direito como direito fundamental. 
71 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 108. 
72 Ibid. p. 109. 
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especialmente legitimador do pleno exercício de direitos fundamentais existenciais e 

patrimoniais, pode ser vislumbrado como fundamento da capacidade sucessória do embrião, 

eis que sua condição de herdeiro é em última análise decorrente da necessidade de implemento 

da vida com dignidade. 

A indagação que ainda se faz necessária é a seguinte: por que os direitos humanos 

devem ser elevados ao nível da Constituição mediante sua transformação em direitos 

fundamentais?73 

A resposta a essa questão está relacionada com o ponto de vista procedimental dos 

direitos fundamentais. Realmente, ao elevarem-se os direitos humanos como direitos 

fundamentais colocados em patamar constitucional, retira-se da maioria simples do legislativo 

o poder de incluir ou retirar tal direito como direito fundamental. Como afirma Alexy, o 

relacionamento entre direitos fundamentais e democracia apresenta duas faces; a primeira 

como condicionante do processo democrático; a segunda como limitador do processo 

democrático. Essa visão é de índole procedimental porque ela explica quem tem competência 

e de que maneira decidir sobre direitos fundamentais: “La tipificación positiva de los derechos 

fundamentales es um asunto del poder constituyente.”74 Entretanto, como já tivemos 

oportunidade de assinalar, nada impede que esse poder venha a tipificar na Constituição como 

direitos fundamentais alguns direitos que não são direitos humanos, em razão de sua 

importância. 75 

Atualmente, há um consenso a respeito de duas funções desempenhadas pelos 

direitos fundamentais que seriam a atribuição ao cidadão de um direito contra o Estado para 

obter dele proteção contra intervenções ou ataques provenientes de outros cidadãos; e ainda o 

implemento de medidas necessárias à promoção de satisfação dos direitos fundamentais. 92 A 

segunda função dos direitos fundamentais, , que seria seu caráter promocional, inclusive no 

âmbito privado, está intimamente ligada ao objeto desta pesquisa, quando se pretende que o 

livre exercício do direito fundamental ao planejamento familiar, tenha eficácia plena, 

garantindo ao filho, advindo de reprodução assistida, mesmo que seja post mortem, não 

somente os direitos existenciais que lhe dizem respeito, como o reconhecimento da 

paternidade, mas também seus efeitos patrimoniais, a partir do efetivo exercício do direito à 
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herança. 

A controvérsia a respeito dessas funções dos direitos fundamentais se limita, 

atualmente, aos denominados direitos sociais, mas mesmo em relação a estes há um consenso 

em que se deve garantir um “mínimo existencial.” 

A respeito do papel a ser desenvolvido pelos direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico, segundo Alexy, as opiniões se movem entre dois extremos. O primeiro deles 

sintetiza-se na tese de que todo o sistema jurídico não é nada diferente da concreção dos 

direitos fundamentais. O outro extremo vislumbra nos direitos fundamentais somente um 

estreito conjunto de garantias restritas e pontuais, mas além de cujos limites se estendem um 

âmbito alheio a estes direitos. Alexy defende uma posição intermediária, concluindo que os 

direitos fundamentais cobrem significado em todas as áreas do direito, inclusive no direito 

privado (mediante a chamada eficácia horizontal ou entre particulares dos direitos 

fundamentais). 

Também sob o enfoque dos direitos humanos, Carlos Santiago Nino76, depois de 

apresentar as várias posições divergentes sobre a análise correta do conceito de direito: 

direitos como a ausência de proibições; direitos como permissões diretas; direitos como 

correlatos de deveres ativos ou passivos de outros; direitos como demandas; direitos como 

imunidades, conclui que o significado central de direito é o assinalado como correlatos de 

deveres ativos ou passivos de outros. Nem mesmo a divergência, segundo Carlos Santiago 

Nino77, entre Savigny que considerava o direito subjetivo como expressão da vontade e 

Ihering que o entendia como o interesse juridicamente protegido, que na contemporaneidade 

se materializa na divergência da concepção de Bentham o vislumbra no direito subjetivo como 

benefícios e Hart que os concebe como escolhas protegidas, é possível propor uma redução 

de direitos como a ausência de proibições a direitos como correlatos de deveres ativos ou 

passivos de outros,  

“indicando que a capacidade e a oportunidade de realizar certas ações constitui um 
dos possíveis interesses ou benefícios cuja fruição pode ser o conteúdo de um direito. 
Isso significaria que não há um dilema real entre identificar direitos com interesses ou 
com ‘o exercício da vontade’”78.  

Outro aspecto ressaltado por Carlos Santiago Nino79, acompanhando o que 

afirmamos sobre os direitos fundamentais acima é que também em relação aos direitos 
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77 Ibid. 
78 Ibid. p. 53. 
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humanos  “a única condição para se ter direitos morais fundamentais é ser humano parece 

bastante plausível, já que satisfaz uma aspiração igualitária profundamente arraigada”, visto 

que o significado de humano não é gradual, mas ao contrário possui uma natureza de tudo ou 

nada, concluindo a seguinte consequência: 

Do mesmo modo que a superveniência dos princípios morais implica que eles não 
podem produzir resultados normativos diferentes em casos que não diferem quanto às 
propriedades factuais relevantes, os princípios morais não podem estabelecer 
resultados normativos em graus diferentes (por exemplo, direito a ter uma quantidade 
menor ou maior de algum bem) para casos que não diferem quanto ao grau em que 
uma característica relevante está presente. Consequentemente, se a única condição 
relevante para gozar de certos direitos é ser humano e se essa propriedade não admite 
graus, não pode haver diferenças de grau quanto à extensão em que os direitos em 
questão são sustentados; isto é, todos os seres humanos os têm no mesmo grau.80 

Finalmente, vale ressaltar antes de terminar esse tópico, destacar a importância de se 

considerar os direitos fundamentais como verdadeiros direito subjetivos. Como já assinalou 

Noberto Bobbio81 “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é 

tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los”.  

Daí a importância de reconhecer o direito subjetivo dos direitos fundamentais 

existenciais, que consiste na possibilidade de atuação legal de uma faculdade ou num conjunto 

de faculdades vinculadas à decisão do seu titular, na defesa de seus interesses existenciais e 

materiais unificado na dignidade humana, dentro do autorizado pelas normas e nos limites do 

exercício fundado na boa-fé. 

 

1.1.2. Incidência dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares. 

Os direitos fundamentais passaram a exercer influência nas relações privadas a partir 

do momento que passaram a ser encarados não somente como meio de defesa dos particulares 

diante do Estado, mas também perante outros indivíduos.82 Enquanto direitos fundamentais 
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O Direito Fundamental à Disposição sobre o Próprio Corpo – A Relevância da Vontade na Configuração do seu 
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de primeira geração, isto é, como “um espaço de liberdade intangível para o Estado”, não 

havia a incidência desses direitos das relações entre particulares. Como explicam Luiz Edson 

Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, nos direitos fundamentais pode-se enxergar uma 

externalidade – direitos de liberdade perante o Estado – e um aspecto de internalidade – entre 

particulares. É nessa internalidade dos direitos fundamentais que se encontra a sua incidência 

nas relações privadas.83 É exatamente a atuação dos direitos fundamentais nessa internalidade, 

em sua eficácia nas relações interprivadas que caracteriza a constitucionalização do direito 

contemporâneo. Segundo os autores referidos acima, a Constituição deixa de ser somente carta 

política, integra todo o ordenamento jurídico e os direitos fundamentais deixam de ser opostos 

somente ao Estado, se dissolve a dicotomia entre público e privado “a eficácia dos direitos 

fundamentais se estende tanto ‘verticalmente’ como ‘horizontalmente’, abrangendo, pois, 

tanto as relações entre indivíduos e Estado como as relações entre indivíduos”.84 

No estudo sobre algumas dimensões da dogmática constitucional dos direitos 

fundamentais no âmbito do direito privado, José Joaquim Gomes Canotilho formula a seguinte 

questão: “a dogmática das restrições aos direitos, liberdades e garantias pessoais e a dogmática 

das restrições aos direitos civis de personalidade apresentam pressupostos comuns? No caso 

afirmativo, quais?”85 Sintetizemos as noções expostas por José Joaquim Gomes Canotilho no 

referido trabalho.86 

O constitucionalista português parte da noção de que tanto nos direitos, liberdades e 

garantias, como nos direitos da personalidade, a noção de restrição nos leva a uma “afetação 

desvantajosa de direitos ou liberdades juridicamente protegidos”.87 Explica que a doutrina vai 

se dividir no que diz respeito a saber qual é a verdadeira natureza dessas restrições: teoria 
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Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 349. 
87 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op.cit. § 2º, p. 343. 
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interna ou teoria dos limites imanentes e teoria externa ou teoria da intervenção e de limites. 

A doutrina interna ou dos limites imanentes surgiu com uma forte carga de vínculos 

comunitários, quando se explica o sacrifício da utilidade privada no conteúdo do direito às 

exigências da comunidade, por isso não se trata de limites externos, mas, ao contrário, 

naturalmente ínsitos no direito. Alerta Canotilho que essa primeira concepção dos limites 

imanentes estava vinculada à aplicação do direito nacional-socialista alemão, mas que se libertou 

e deve mesmo se libertar para defender que tais limites imanentes decorrem da “ideia de 

intencionalidade e materialidade própria do direito”. Desse modo, os limites não são externos ao 

direito, mas imanentes a qualquer posição jurídica, de sorte que o “conteúdo definitivo de um 

direito é, precisamente, o conteúdo que resulta desta compreensão do direito ‘nascido’ com 

limites”.88 

A análise dos argumentos possíveis, favoráveis e contra cada uma dessas “teorias 

puras”, demonstra então como, sob o ponto de vista da teoria principialista dos direitos, dentro 

do critério de ponderação, é possível distinguir entre direitos prima facie e direitos definitivos 

e relativizar a aparente rigidez dos “direitos originários” sem limites.89  

A doutrina externa ou teoria de intervenção de limites sustenta que, em princípio, os 

direitos são ilimitados, sendo seu conteúdo e extensão residentes da vontade de seu titular, mas 

admitindo, entretanto, que restrições sejam impostas externamente aos direitos. Segundo essa 

corrente, os direitos e as restrições são dimensões separadas, reconhecendo que as restrições 

são sempre desvantagens impostas aos direitos. Como consequência, “o âmbito de proteção de 

um direito é mais extenso do que a garantia efetiva, porque aos direitos sem restrições são 

impostos limites que diminuem o âmbito inicial de proteção”.90  

Restringir-nos-emos a expor de maneira sucinta as várias teorias que procuram 

explicar a incidência ou eficácia das normas constitucionais de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares.  

Inicialmente, cabe afastar a visão tradicional defendida por Carl Schmitt, no sentido 

de que os direitos fundamentais são aqueles exercidos exclusivamente por parte do indivíduo 

contra o Estado.91 Efetivamente, esse posicionamento se mostra atualmente anacrônico, porque 

                                                           
88 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, § 4º, p. 349. 
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é visível que a opressão e ofensa de direitos fundamentais não parte, na sociedade 

contemporânea, exclusivamente do Estado, mas também de entes particulares. Apesar disso, 

ainda temos alguns sistemas que não aceitam ou aceitam com severas limitações a eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Nesse sentido, o direito 

suíço, no qual prevalece a visão de que os direitos fundamentais se exercem exclusivamente em 

face do Estado, não vinculando diretamente os particulares.92  

Nos limites impostos pela presente pesquisa, analisam-se de maneira sucinta quatro 

teorias sobre eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares: a) a teoria que 

nega tal eficácia (doutrina do state action); b) a teoria da eficácia mediata ou indireta; c) a teoria 

dos deveres de proteção; d) a teoria da eficácia direta ou imediata.93 

Como ressalva Daniel Sarmento, é no direito norte-americano que a tese da não 

incidência horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas teve maior repercussão. 

Tal fato se deve a alguns fatores inerentes ao sistema norte-americano: a preocupação com o 

dogma da autonomia privada;94 bem como em virtude do pacto federativo que impõe a cada 

Estado legislar sobre direito privado. Apesar disso, o referido autor cita algumas decisões em 

que a Suprema Corte norte-americana pronunciou-se em casos de racismo no sentido de que, 

atuando no exercício de atividade de natureza estatal, o particular também está sujeito às 

limitações constitucionais. Desse modo entendeu pela ilicitude de um parque particular, mas 

aberto ao público, proibir a entrada de pessoas negras. Igualmente reconheceu a ilicitude, no 

caso de um restaurante que ocupava espaço alugado do Poder Público, de proibir a entrada de 

clientes por motivos raciais. Portanto, essa visão norte-americana se funda em dois argumentos: 

a proteção da liberdade individual; a garantia da autonomia dos Estados. Essa teoria é repudiada 

por autores brasileiros e portugueses.95 

A segunda teoria, que assume uma posição intermediária entre a adotada pelo direito 

norte-americano (“state action”) e a da eficácia horizontal direta, é a da eficácia indireta e 

mediata dos direitos fundamentais na esfera privada. Segundo essa teoria, os direitos 

                                                           
§ 14, III, 2, p. 170: “Los derechos fundamentales em sentido propio son, esencialmente, derechos del hombre 
individual libre, y, por cierto, derechos que él tiene frente al Estado (...) Pero esto supone que el hombre, por 
virtud de su proprio derecho ‘natural’, entra em juego frente al Estado, y, mientras haya de hablarse de derechos 
fundamentales, no puede desecharse por completo la idea de unos derechos del individuo, anteriores y superiores 
al Estado”. 
92 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 224 
e 227. 
93 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Fundamentais – Trunfos Contra a Maioria. Coimbra: Almedina, 2006, p. 72. 
94 Sobre o individualismo norte-americano: SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 234.  
95 SARMENTO, Daniel. Op.cit. p. 228, 230, 232 e 237; NOVAIS, op. cit., p. 72. 



39 
 

 

fundamentais seriam protegidos não diretamente pelo Direito Constitucional, mas pelas normas 

de Direito Civil. Desse modo, caberia ao legislativo, através de normas infraconstitucionais de 

Direito Civil, proteger os direitos fundamentais. A ponderação de interesses em jogo deveria 

ser formulada pelo legislativo, impedindo, assim, segundo essa visão, um poder desmesurado 

ao Judiciário.96 Adotando essa teoria posiciona-se a Corte Constitucional alemã, sendo citado 

por grande parte dos que tratam do assunto o julgamento do caso Lüth.97 Também é a posição 

adotada pelo direito austríaco. Na doutrina portuguesa, sustentando essa posição, temos Carlos 

Alberto da Mota Pinto, entendendo que a aplicação das normas constitucionais à atividade 

privada faz-se: a) através de normas de direito privado; b) através de cláusulas gerais e 

conceitos indeterminados, cujo conteúdo é preenchido com os valores constitucionalmente 

consagrados; c) em casos de absoluta excepcionalidade, por não existir cláusula geral ou 

conceito indeterminado adequado, uma norma constitucional reconhecedora de um direito 

fundamental aplica-se independentemente da mediação de uma regra de direito privado. Desse 

modo, conclui Mota Pinto que: “parece conveniente e susceptível de conduzir a resultados mais 

razoáveis que a aplicação das normas constitucionais a atividades privadas se faça com 

referência a instrumentos e regras próprios do direito civil”.98 Várias são as críticas apresentadas 

à teoria da eficácia indireta e mediata. Canaris a denominou de “misteriosa”, apresentando 

crítica procedente.99 

A doutrina ainda reconhece uma terceira teoria para explicar a incidência das normas de 

direitos fundamentais nas relações entre particulares: a teoria dos deveres de proteção estatal 

perante terceiros. Segundo essa teoria, existe um dever de proteção estatal dos direitos 

fundamentais não exclusivamente contra poderes públicos, mas também contra atos de terceiros 

                                                           
96 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 241. 
97 Ver o caso em: MORAES, Maria Celina Bodin de e KONDER Carlos Nelson. Dilemas de Direito Civil-
Constitucional – Casos e Decisões. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 3. Ver comentários sobre o caso em CANARIS, 
Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 43 e seguintes. A síntese 
desse caso nos é oferecida por Carlos Bernal Pulido, tradutor da obra de ALEXY, Robert Três Escritos sobre los 
Derechos Fundamentales y la Teoria de los Principios. Tradução de Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Departamento 
de Publicaciones de la Universidad Externado de Colômbia, 2003, p. 43, na nota nº 7, explicando que esse 
conhecidíssimo caso versava sobre um pleito entre o diretor de cinema Veit Harlan e Luth, o presidente de um jornal 
de Hamburgo. Em diversas oportunidades, este havia atacado a Harlan, que anteriormente havia dirigido Judio dulce, 
uma película de propaganda antissemita, e agora apresentava ao público Amantes inmortales. Luth também havia 
convidado o público e as empresas cinematográficas a boicotar a nova película. Os tribunais de primeira e segunda 
instância consideraram que a conduta do periodista vulnerava os bons costumes do § 826 do CC. Entretanto, a Corte 
Constitucional Federal concedeu a tutela requerida por este último, ao considerar que sua conduta era um exercício 
legítimo da liberdade de expressão e que essa liberdade também se aplica no âmbito do direito civil. Consulte-se 
também SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
onde transcreve parte dessa decisão. 
98 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 74. 
Explicando essa teoria, confira ANDRADE, op. cit., 2006, p. 251. 
99 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 30. 
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(particulares). Desse modo, o Estado não deveria se limitar a respeitar os direitos fundamentais, 

tampouco protegê-los de agressões por parte dos poderes públicos, mas também de agressões que 

possam decorrer de relações entre particulares. Essa proteção, segundo essa corrente doutrinária, 

deve ser efetuada pelo legislador através da regulamentação das relações entre os particulares, 

visando à proteção dos direitos fundamentais. Logo, o respeito dos particulares não decorreria 

diretamente da Constituição, mas sim à normatividade estabelecida pelo legislador. Caso não haja 

essa previsão, o judiciário poderia intervir através do controle de inconstitucionalidade por 

omissão. Apesar da semelhança entre essa teoria e a teoria da eficácia mediata, levando em conta 

que em ambas se reclama a mediação do legislador,100 como sustenta Andrade, essa teoria 

apresenta uma visão mais ampla do que a teoria da eficácia mediata.101 

Finalmente, a quarta teoria é a da eficácia horizontal direta e imediata das normas sobre 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, e encontra amparo no direito português e no 

direito espanhol. No direito português, decorre de texto expresso da Constituição portuguesa que, 

no seu art. 18.1, estabelece: “Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 

garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. Portanto, 

diante do texto transcrito, grande parte da doutrina portuguesa adota a teoria da eficácia direta e 

imediata.102 Procura-se fazer uma síntese dos possíveis posicionamentos diante dessa teoria: a) a 

incidência direta das normas de direitos fundamentais se aplica somente nas relações entre 

particular perante os Poderes Públicos ou também se dá na relação entre particulares; b) a 

aplicação imediata e direta das normas de direitos fundamentais sobre as relações entre 

particulares há de ser feita segundo a técnica de ponderação entre o direito fundamental em jogo 

e a autonomia privada; c) a eficácia direta e imediata se dará somente quando presente a 

desigualdade entre os particulares, ou poderá também ser aplicada quando ocorra igualdade de 

forças entre as partes; d) a incidência das normas constitucionais deve incidir somente como meio 

de interpretação ou pode incidir atribuindo posições jurídicas subjetivas, nos casos de ausência 

de norma infraconstitucional que tutela determinado direito fundamental.  

A teoria da eficácia horizontal direta das normas de direitos fundamentais não deve 

ser aplicada somente quando estiver em jogo o particular e os Poderes Públicos. Inicialmente, 

como tivemos oportunidade de verificar no posicionamento adotado por Carl Schmitt, era 

                                                           
100 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 260-
261. 
101 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976.Coimbra: 
Almedina, 2006, p. 256. 
102 SARMENTO, Daniel. Op.cit. p. 266 e seguintes. Observando o posicionamento da doutrina brasileira e 
portuguesa a respeito da teoria da eficácia horizontal direta e imediata, pronuncia-se NOVAIS, op. cit., p. 71. 
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assim. Mas se justificava diante de os direitos fundamentais constituírem, principalmente na 

Alemanha, como uma resposta, um meio de proteção contra o Estado arbitrário fascista. 

Realmente, quem se apresentava naquele momento histórico como o violador de direitos 

fundamentais era o Estado. Ocorre que, na contemporaneidade, verifica-se facilmente que 

também os entes particulares podem exercer e exercem opressão sobre os direitos fundamentais 

de outros particulares.103 Basta pensar na força econômica das sociedades empresárias diante 

do particular. Mas também vamos verificar tal incidência nas relações familiares, apesar do 

esforço legislativo da isonomia entre os cônjuges e entre os filhos, bem como a nova visão do 

exercício do poder familiar. Como se sabe, o liberalismo jurídico serviu na verdade para oprimir 

o economicamente fraco nas relações entre particulares. Além disso, o sistema seria bastante 

injusto e ineficaz se os direitos fundamentais não pudessem ser violados pelo Estado, mas 

pudessem ser agredidos pelos particulares nas suas relações privadas. Seria como blindar o 

direito privado, admitindo que dentro do seu reino fosse possível a violação de direitos 

fundamentais em nome de uma autonomia de vontade. 

O segundo aspecto a analisar consiste em saber se a incidência direta e imediata das 

normas de direito fundamentais nas relações entre particulares não iria violar a autonomia 

privada, que também constitui um dos pressupostos de uma sociedade democrática, vindo, por 

conseguinte, violar o direito privado, correndo ainda o risco de uma banalização dos direitos 

fundamentais. Essa objeção pode ser contornada exatamente pela utilização da técnica de 

ponderação.104 Deve-se levar em conta que nas relações entre particulares, temos, como regra, 

partes que são detentoras de direitos fundamentais. Portanto, somente através de um sistema de 

ponderação entre o direito fundamental em jogo e a autonomia de vontade é que será possível 

solucionar-se a incidência direta dos direitos fundamentais sobre as relações entre particulares.105  

A técnica da ponderação, segundo Barcellos106 pode ser dividida em três etapas: 

É possível visualizar a ponderação como um percurso composto de três etapas 
sucessivas, que podem ser descritas, de forma simplificada, nos seguintes termos. Na 
primeira delas, caberá ao intérprete identificar todos os enunciados normativos que 
aparentemente se encontram em conflito ou tensão e agrupá-los em função da solução 
normativa que sugerem para o caso concreto. A segunda etapa ocupa-se de apurar os 
aspectos de fato relevantes e sua repercussão sobre as diferentes soluções indicadas 

                                                           
103 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 507. 
104 Ibid. p. 514. 
105 Sobre a aplicação da técnica de ponderação para solução de conflito de direitos fundamentais, consulte-se o 
nº 1.2.2. Especificamente sobre a ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos na presente pesquisa, 
consulte-se o n. 4.2.3.  
106 BARCELLOS, Ana Paula de. “Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional”. In BARROSO, Luís 
Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 265. 
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pelos grupos formados na etapa anterior. A terceira fase é o momento de decisão: qual 
das soluções deverá prevalecer? E por quê? Qual a intensidade da restrição a ser 
imposta às soluções preteridas, tendo em conta, tanto quanto possível, a produção da 
concordância prática de todos os elementos normativos em jogo? Cada etapa exige 
algumas considerações específicas. 

Questão que não encontra posicionamento unânime, mesmo entre os defensores da 

aplicação imediata e direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, consiste em 

saber se tal se dará somente quando estivermos diante de desigualdade de forças entre os 

particulares, ou também quando tal desigualdade inexistir. Aqui ainda cabe outro 

desdobramento, qual seja, saber se somente quando o particular opressor atuar exercendo uma 

função estatal, ou tal exigência não tem pertinência. Grande parte dos autores que defendem a 

aplicação direta e imediata das normas de direitos fundamentais sustenta que tal possibilidade se 

dá ainda quando a parte a que se atribui violação de direito fundamental não exerça função de 

natureza estatal. Já no que diz respeito à desigualdade de forças, à assimetria entre os particulares 

em suas relações em que esteja em conflito a autonomia de vontade e um direito fundamental, 

alguns exigem a presença de tal desigualdade para a incidência direta, enquanto outros a 

dispensam. Para esses últimos, ainda que não presente a referida desigualdade, se houver ofensa 

a direito fundamental, cabe a incidência das normas constitucionais direta e imediatamente.  

No caso específico da presente pesquisa, estará afastada a atividade estatal, e a 

ponderação far-se-á entre a autonomia privada no exercício do planejamento familiar e a disputa 

entre os herdeiros, especificamente aqueles que recolheram a herança ao tempo da abertura da 

sucessão e o herdeiro nascido de reprodução assistida post mortem. Ademais, na situação em 

questão, há de se considerar tratar-se necessariamente de interesses de incapazes, pois o herdeiro 

que nascerá gozará das proteções pertinentes aos absolutamente incapazes. 

Outro aspecto da teoria da incidência direta das normas constitucionais sobre as 

relações privadas consiste em saber se tal incidência deve ocorrer somente como meio 

interpretativo ou pode vir a atribuir uma posição jurídica subjetiva ao titular do direito 

fundamental em questão, nos casos de ausência de norma infraconstitucional que tutele 

determinado direito fundamental.107 A solução mais adequada e defendida pela maioria é de 

que um dos reflexos da incidência direta nas normas constitucionais é atribuir uma posição 

jurídica subjetiva ao titular do direito fundamental protegido por essa mesma normatividade.108 

Cabe lembrar aqui que os princípios constitucionais, na atualidade, são reconhecidos como 

                                                           
107 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1179. 
108 Nesse sentido SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 301, apoiado na posição de Rafael Naranjo de la Cruz. 
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normas. Não somente como normas programáticas, mas como normas que possibilitam a 

atribuição de uma posição jurídica subjetiva. 

Posição que merece destaque é a adotada por Robert Alexy, tantas vezes citado. 

Inicialmente, explica ele que a eficácia dos direitos fundamentais, nas relações entre 

particulares, não deve buscar solução em uma das três correntes analisadas (teoria da eficácia 

mediata, teoria da eficácia imediata e teoria do dever de proteção), pois nenhuma delas possui 

solução completa, mas ao contrário, devem-se compatibilizar essas três teorias, a fim de se obter 

uma solução completa. Sustenta que o modelo se divide em três níveis, onde o primeiro é dos 

deveres do Estado, o segundo o dos direitos perante o Estado e finalmente, o terceiro, o das 

relações jurídicas entre os sujeitos de direito privado. Esclarece que entre esses três níveis não 

existe uma relação de grau, mas uma relação de implicação recíproca.109  

A primeira teoria, a do efeito mediato, está, para Robert Alexy, situada no nível dos 

deveres do Estado, isto é, o Estado está obrigado a levar em conta os direitos fundamentais 

“tanto en la legislación civil como en la jurisprudencia civil”.  

A segunda teoria, do dever de proteção estatal, aplica-se toda vez que os tribunais 

civis lesionam, através de suas decisões, direitos fundamentais dos cidadãos; trata-se de direitos 

do cidadão frente à justiça no sentido que esta leve devidamente em conta o princípio 

iusfundamental, que fala em favor da posição “que hace valer el ciudadano”. Quando esse 

direito é lesionado, se lesiona o direito fundamental.110  

Finalmente, a terceira teoria, dos efeitos imediatos dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares, desafia a seguinte indagação: o que há de entender-se por efeito 

imediato em relação a terceiros (entre particulares)?  

Inicialmente, Robert Alexy afasta dois posicionamentos: a) o efeito imediato não pode 

consistir em que os direitos do cidadão frente ao Estado sejam, ao mesmo tempo, direitos do 

particular perante outro particular; b) o efeito imediato não pode simplesmente decorrer da 

mudança de destinatário dos direitos frente ao Estado, em parte porque um particular não pode 

exigir de outro particular que este dite ou não determinadas leis, e em parte porque na relação 

entre particulares (cidadão/cidadão) ambos são detentores de direitos fundamentais.111 

Portanto, segundo Robert Alexy, há de se entender por efeito imediato um terceiro 

                                                           
109 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 516. 
110 Ibid. p. 519. 
111 Ibid. p. 520. 
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posicionamento: “Ela consiste em que, por razões iusfundamentais, na relação cidadão/cidadão 

existem determinados direitos e não direitos, liberdades e não liberdades, competência e não 

competência que, sem estas razões, não existiriam”. E mais adiante informa o autor citado que 

a maneira pela qual há de se traçar os limites das competências de direito privados é uma 

questão material e, em última instância, um problema de ponderação.112 Esclarece Robert 

Alexy, no sentido de conciliar as três teorias da eficácia dos direitos fundamentais, que cada 

uma delas se refere a um aspecto da mesma coisa, por isso que escolher entre elas qual deve ser 

eleita, em cada caso concreto, é uma questão de funcionalidade.113 Apesar disso, Daniel 

Sarmento o classifica como partidário da aplicação imediata dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares.114 

Como tentativa de estabelecer uma síntese, naquilo que interessa ao nosso tema, 

podemos estabelecer algumas conclusões sobre a incidência dos direitos fundamentais nas 

relações entre os particulares. Inicialmente, adota-se posicionamento que tal incidência deve se 

dar de maneira imediata nas relações entre particulares. Como consequências, não há 

necessidade de intermediação da legislação infraconstitucional para a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares. Tendo em vista que nas relações entre particulares 

as partes são detentoras de direitos fundamentais, essa eficácia imediata deve ser concretizada 

através de ponderação entre o direito fundamental em jogo e a autonomia de vontade. Sustenta-

se também que tal eficácia deve ocorrer tanto quando está presente a desigualdade fática de 

forças entre os particulares, mas também quando essa desigualdade não se faz presente. Na 

primeira hipótese em que se constata a desigualdade fática entre os particulares, com mais 

intensidade se dará a incidência dos direitos fundamentais perante a autonomia privada, 

entretanto, em relação de paridade entre os particulares, mais intensa será a proteção da 

autonomia privada, levando sempre em conta a técnica de ponderação. 

Nesse passo, apresentam-se como razoáveis os critérios propostos por Daniel 

Sarmento para se estabelecer a ponderação entre o direito fundamental e a autonomia privada: 

a) desigualdade fática entre as partes; b) a essencialidade dos bens jurídicos em jogo. A busca 

por verificar os direitos existenciais e patrimoniais daquele que nasceu em decorrência de 

reprodução assistida post mortem prescinde, portanto, de legislação infraconstitucional, 

devendo a autonomia privada, bem como as normas aplicáveis serem interpretadas à luz de tais 
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direitos fundamentais. 

Atualmente, a influência dos princípios constitucionais sobre as relações de direito 

privado é um consenso na maioria da doutrina pátria115. Entretanto, ainda há divergência para 

se estabelecer os limites e a extensão dessa influência.116 Neste tópico, trataremos da evolução 

da aplicação dos princípios constitucionais nas relações dos particulares e sua relação com o 

CC, denominado por muitos como a “Constituição das relações privadas”. Além disso, 

pretende-se indicar alguns princípios do Direito Civil que são reflexos dos princípios 

constitucionais e dos denominados direitos fundamentais. 

A constitucionalização do direito privado. O Direito Civil, passou por algumas fases. 

Realmente, essa questão está intimamente ligada com o reconhecimento dos princípios e das 

normas constitucionais em geral como verdadeiras normas.117 Na primeira fase se concebia a 

norma constitucional tão somente como carta política, encerrando o Código Civil o tratamento 

de toda relação de direito privado. Num segundo momento seguiu-se um período de grande 

produção de leis extravagantes perdendo o CC o seu caráter de plenitude na regulamentação 

das relações de direito privado. Finamente, os princípios constitucionais passaram a influírem 

nas relações dos particulares, como, por exemplo, a função social da propriedade, o 

estabelecimento de limites à atividade econômica, bem como a organização da família.118 

Esse processo encontra seu ápice na promulgação da Constituição de 1988, quando o 

CC passa a ser interpretado em consonância com a legislação extravagante que a partir de então 

regulamenta não mais em caráter excepcional, tampouco incidentemente, mas com “caráter 

universalizante”.119 Na verdade, passamos a ter microssistemas autônomos, com princípios 

próprios, regras gerais, regras especiais, enfim um microssistema. Verifica-se isso, por 

exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor, que 

possuem regras gerais e especiais, normas de caráter penal e administrativo, para regulamentar, 

respectivamente, a proteção da criança e do adolescente e do consumidor. Daí receber o nome 

                                                           
115 SARMENTO, Daniel, “A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito Comparado e no 
Brasil!”. In BARROSO, Luís Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público No Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 294: “[...] parece indiscutível que se a opressão e a violência contra a pessoa provêm não apenas 
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116 TEPEDINO, Gustavo. “Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira”. In 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, 2006, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, p. 21 e 23. 
117 A análise a respeito das diversas fases por que passou a constitucionalização do Direito Civil terá por base a 
exposição de TEPEDINO, Gustavo. “Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência 
Brasileira”. In TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, 2006, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, p. 21-46. 
118 TEPEDINO, Gustavo. Op.cit., p. 29. 
119 Ibid. p. 30. 
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de era dos estatutos.120 

Atualmente, o direito civil vem presidido, segundo a melhor doutrina, por princípios 

que vão encontrar amparo nos princípios constitucionais, especialmente no sobreprincípio da 

dignidade da pessoa humana. Desse modo podem-se citar os princípios abordados em obra 

coordenada por Maria Celina Bodin de Moraes:121 princípio da dignidade humana; princípio da 

isonomia entre os filhos; abuso de direito; proteção pela aparência; princípio da autonomia; 

princípio da liberdade de formas; enriquecimento sem causa; boa-fé contratual; relatividade dos 

efeitos contratuais; função social do contrato; vulnerabilidade do consumidor; princípio da 

precaução; princípio da publicidade; boa-fé objetiva no Direito de Família; princípio do melhor 

interesse da criança; princípio da intangibilidade da legítima. 

É através dos princípios que se torna possível superar uma interpretação limitada ao 

método da subsunção para, em seu lugar, tomar espaço uma interpretação fundada na coerência 

valorativa do sistema. 

Em um sistema de formação romano-germânico no qual se enquadra o Direito 

brasileiro, é exatamente no texto constitucional que se irão encontrar, por excelência, os 

princípios jurídicos do ordenamento jurídico pátrio. Além disso, como o ordenamento jurídico 

resulta de um conjunto de valores que permitem a convivência do homem em sociedade, temos 

também uma pluralidade de princípios que se combinam de maneira dialética em relações de 

reciprocidade e de diferença.122 

Diante disso, no momento da interpretação pode-se deparar com uma regra que se 

refere a um ou mais princípios, assim como podemos ter conflitos de direitos fundamentais que 

se resolverão pelo método da ponderação ou balanceamento, no qual não haverá a exclusão de 

um deles, mas a prevalência, a preferência, no caso concreto, por um deles.123 

Acontece que temos princípios que se entrelaçam e formam os princípios de um 

determinado ramo do direito. Assim temos princípios que regem o Direito Civil, ou melhor, o 

direito privado. Mas esses princípios devem estar subordinados aos princípios constitucionais, 

a fim de se obter certa unidade do ordenamento jurídico.  

                                                           
120 TEPEDINO, Gustavo. “Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira”. In 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, 2006, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, p. 30. 
121 MORAES, Maria Celina Bodin de (Coord.). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de janeiro: 
Renovar, 2006. 
122 MORAES, Maria Celina Bodin de. “Apresentação”. In MORAES, Maria Celina Bodin (Coord.). Princípios do 
Direito Civil Contemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006, p. VII, VIII e IX. 
123 Ibid. p. IX. 
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Desse modo, os princípios que presidem o direito civil: autonomia da vontade, 

solidariedade contratual etc., devem estar presos aos princípios constitucionais, que por sua vez 

estão subordinados ao sobreprincípio do respeito à dignidade da pessoa humana. Deve-se 

ressaltar, entretanto, que essa aplicação dos princípios constitucionais não se dá como na visão 

positivista, amparada no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de 

maneira subsidiária. A incidência dos princípios constitucionais, como normas jurídicas que 

são, como normas de maior hierarquia no ordenamento jurídico, tem incidência direta nas 

relações privadas entre os particulares.  

Nesse sentido se pronuncia Moraes:124  

Em particular, a constitucionalização do direito civil impõe a aplicação direta dos 
princípios constitucionais às relações privadas, tais como o livre desenvolvimento da 
personalidade, a igualdade substancial e o direito à diferença, a tutela da privacidade 
e da integridade psicofísica e a solidariedade familiar e social, todos reunidos e 
ponderados no âmbito do princípio maior de proteção à dignidade da pessoa humana. 

Podemos afirmar que o Direito Civil, interpretado à luz dos princípios constitucionais, 

levou a uma despatrimonialização do direito civil, em prol de uma atitude de repersonalização. 

Com pertinência se pronuncia Fachin:125  

Três pilares fundamentais, em cujos vértices se assenta a estrutura do sistema clássico, 
encontram-se na alça dessa mira: o contrato, como expressão mais acabada da suposta 
autonomia da vontade; a família como organização social essencial à base do sistema, 
e os modos de apropriação, nomeadamente a posse e a propriedade, como títulos 
explicativos da relação entre as pessoas e sobre as coisas. 

A primazia da patrimonialização das relações privadas detinha lugar de destaque, 

sendo certo que a repersonalização “pode alterar essa primazia, recolocando o indivíduo como 

ser coletivo, no centro dos interesses”.126 

Conclui-se, portanto, que se faz necessária a aplicação dos direitos fundamentais nas 

relações de direito privado.127 

Os direitos humanos possuem duas grandes características: universalidade e 

indivisibilidade. A universalidade expressa que os direitos humanos têm como pressuposto 

                                                           
124 MORAES, Maria Celina Bodin de. “Apresentação”. In MORAES, Maria Celina Bodin (Coord.). Princípios do 
Direito Civil Contemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006, p. IX. 
125 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de janeiro: Renovar,  2012, p. 13. 
126 Ibid. p. 18 e 21. 
127 Sobre os direitos fundamentais e relações privadas, especificamente a teoria da irradiação, consulte-se: ALEXY, 
Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 507 e 
seguintes; SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
p. 223 e seguintes; PEREIRA, Sumaya Saady Morhy. Direitos Fundamentais e Relações Familiares. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 25 e seguintes; PIOVESAN, Flávia. “Os Direitos Reprodutivos como Direitos 
Humanos”. In BUGLIONE, Samantha et al. (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto 
Alegre: Sergio Fabris Editor, 2002, p. 61 e seguintes. 
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necessário e único a pessoa humana, do qual decorre a dignidade e a titularidade de direitos. A 

segunda característica significa que os direitos humanos possuem “uma unidade indivisível, 

interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos 

ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais”.128 

 

1.2 As Normas Constitucionais e as Técnicas de Solução de Conflito entre Direitos 

Fundamentais. 

1.2.1. As Normas Constitucionais. 

Inicialmente cabe estabelecer a nomenclatura que será utilizada na presente pesquisa 

no que se refere às normas em geral e especificamente às normas de direitos fundamentais. Em 

seguida usaremos a aplicação da teoria dos jogos, adotadas por Gregório Robles129, às regras 

constitucionais, definindo o enquadramento das normas de direitos fundamentais. Finalmente 

passa-se a tratar das técnicas de interpretação para a solução de conflito de direitos 

fundamentais. 

Regras e normas de direitos fundamentais. A expressão em destaque normas ou regras 

se deve ao fato de grande parte da doutrina brasileira adotar a prestigiosa classificação de Robert 

Alexy, no sentido de que a norma é gênero das determinações jurídicas tendo por espécies as 

regras e os princípios, sendo certo que tanto as regras como os princípios determinam um 

dever-ser130, isto é, determinam uma conduta e podem ser formuladas através de uma ordem, 

permissão ou proibição. Com posicionamento diverso, na doutrina pátria, se manifesta José 

                                                           
128 PIOVESAN, Flávia. “Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos”. In BUGLIONE, Samantha et al. 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2002, p. 63. 
Para SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 451 os 
direitos fundamentais apresentam os seguintes caracteres: a) historicidade; b) inalienabilidade; c) 
imprescritibilidade; d) irrenunciabilidade. 
129 ROBLES, Gregório. Las Regias del Derecho y las Reglas de los Juegos. México: UNAM, 1988; ROBLES, 
Gregório. As Regras do Direito e As Regras dos Jogos – Ensaio sobre a Teoria Analítica do Direito. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 5: “A palavra regra deve ser entendida, em princípio, em seu significado mais neutro e amplo, 
equivalente a proposição linguística orientada (por seu sentido) a dirigir, direta ou indiretamente, determinado 
aspecto da ação humana. [...] Um dos pontos mais importantes da concepção aqui defendida radica em 
compreender que o Direito não é um sistema de normas, mas um sistema (construído) de proposições jurídicas 
(construídas) de diferentes espécies, entre as quais se encontram as normas como uma classe de regras junto a 
outras classes”. 
130 ALEXY. Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 83; ALEXY, Robert, Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª ed., 2" tir., trad. de Virgílio Afonso da Silva, São 
Paulo, Malheiros, 2015, p. 87. No mesmo sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição, 7ª edição. Coimbra; Almedina, 2003, p. 1160: “A teoria da metodologia jurídica 
tradicional distinguia entre normas e princípios (Norm-Prinzip, Principles-rules. Norm und Grundsatz). 
Abandonar-se-á aqui essa distinção para, em sua substituição, se sugerir: (1) as regras e princípios são duas 
espécies de normas: (2) a distinção entre regras e princípios é uma distinção entre duas espécies de normas.” 
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Afonso da Silva defendendo que nos ordenamentos jurídicos existem determinações jurídicas 

que apesar de se caracterizarem como regras de Direito, não são normas jurídicas131. 

Analisaremos neste tópico o confronto entre a doutrina de Alexy e seus seguidores e a adotada 

por José Afonso da Silva, a fim de demonstrar que ambas, servem para o enquadramento do 

direito fundamental sucessório do filho oriundo de reprodução assistida post mortem dentro das 

determinações jurídicas constitucionais. Destaca José Afonso da Silva que na verdade, Dworkin 

não participa da mesma concepção de Alexy no sentido de reconhecer norma como gênero e 

regra e princípio com espécies. Ensina o constitucionalista que para Dworkin regra e norma 

possuem o mesmo sentido, visto que na língua inglesa Rule equivale tanto à norma como à 

regra, por isso o que Dworkin procurou estabelecer foi a diferença entre regra, princípio e 

diretrizes (rules, principles and policies)132. Conclui José Afonso que quem influenciou parte 

da doutrina pátria no sentido da reconhecer norma como gênero e regra e princípio como 

espécies foi mesmo a doutrina de Alexy. 

A tese defendida por José Afonso da Silva consiste em reconhecer que o “conceito de 

‘regra’ é que tem abrangência maior, sendo que ‘norma’ não é senão uma espécie de regra, 

porque existem regras que não são normas.”133  Por isso adota a doutrina que concebe três tipos 

de regras: as ônticas134, as técnicas135 e as deônticas136, esclarecendo que somente as regras 

deônticas podem ser classificadas como normas jurídicas, tendo em vista que segundo essa 

                                                           
131 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 333. 
132 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously, 1" ed., 6" reimpr., Londres, Duck-worth, 1991, p. 22; 
DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 35 e seguintes (Regras, 
princípios e políticas). 
133 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 335. 
134 ROBLES, Gregório. As Regras do Direito e As Regras dos Jogos – Ensaio sobre a Teoria Analítica do Direito. 
São Paulo: Noeses, 2011, p. 115: “Regras ônticas são aquelas que assinalam ou indicam, por meio da linguagem, 
os elementos necessários da convenção e que não afetam diretamente a ação. Isto é, o campo e o tempo da ação, 
seus sujeitos e respectivas competências”. 
135 ROBLES, Gregório. Op.cit. p. 137: “As regras técnicas, [...] são aquelas que indicam os meios necessários para 
alcançar os fins propostos, considerando que tanto aqueles meios quanto estes fins pertencem ao mundo da 
realidade natural. Neste sentido, a regra técnica não seria outra coisa senão a expressão de uma lei científico-
natural de caráter causal, formulada não como descrição da relação causa-efeito, mas como pauta de atuação a ser 
seguida em virtude da qual é preciso colocar em ação determinados meios para conseguir a realização de 
determinados fins”. 
136 ROBLES, Gregório. Op.cit. p. 163-164: “Junto às regras ônticas e às técnico-convencionais, um âmbito ôntico-
prático pode conter também regras deônticas ou normas. Já vimos como isso não é absolutamente necessário, pois 
pode suceder que o âmbito contenha apenas os elementos necessários da ação, estruturados por meio de regras 
ônticas e procedimentais. Na verdade, é o que acontece na maioria dos jogos, nos quais a ação está formalizada ao 
máximo, e nos que não é possível, pelo menos dentro do jogo, o enfrentamento ou o choque pessoal. Este tipo de 
conflito talvez possa surgir por ocasião do jogo, mas é evidente que não está diretamente relacionado com a ação 
lúdica. [...] A norma é uma regra direta da ação que estabelece um dever. Norma e dever se implicam mutuamente, 
de tal maneira que não existem deveres onde não há normas. O dever pode ter um conteúdo positivo ou negativo, 
isto é, pode exigir uma ação ou uma omissão”. 
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corrente doutrinária, somente elas são dotadas de um dever-ser137. Para defender essa posição 

doutrinária, José Afonso da Silva busca utilizar-se de uma fundamentação histórica e uma 

fundamentação ontodeontológica. A fundamentação histórica demonstra que desde o Direito 

Romano, usa-se o vocábulo regra como aquele que expressa determinações jurídicas, quer 

aquelas que impõem uma conduta ou proibição, quer aquelas que não têm caráter prescritivo. 

Assim tradicionalmente, no Direito, regra exprime uma disposição jurídica. Essa visão 

permaneceu até que Kelsen passou a utilizar-se do vocábulo norma como aquela que regula a 

conduta humana138, isto é, aquela que estabelece um dever-ser139. Como reconhecido por vários 

autores, inclusive por José Afonso da Silva140, o dever-ser kelseniano origina-se de Kant141. 

Entretanto, Kelsen reconhece que as regras possuem um comando bastante vago142, 

esclarecendo mais adiante que as normas jurídicas são prescritivas (comando de dever-ser), 

enquanto as regras do Direito são descritivas, concluindo que é “importante que o termo ‘regra 

jurídica’ ou ‘regra de Direito’ seja empregado aqui num sentido descritivo”143. Com base nesse 

texto kelseniano, José Afonso da Silva encontra a fundamentação que ele denomina de 

ontodeontológica. Apesar do texto pouco claro de Kelsen que se refere a normas como aquelas 

“decretadas pelas autoridades legislativas” e “regras de direito” as “formuladas pela ciência 

jurídica”144, na medida em que “a ciência jurídica não produz regra; quem o faz é o Poder 

Legislativo”145, José Afonso da Silva  conclui que Kelsen reconhece que a norma é uma regra 

que determina um dever-ser, isto é uma “regra prescritiva” (regra jurídica deôntica), ao lado de 

regras jurídicas não deônticas, que possuem caráter descritivo146. 

                                                           
137 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 335. 
MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017, p. 101-102, apresenta a 
seguinte classificação das normas constitucionais quanto à sua finalidade: a) normas de organização; b) normas 
definidoras de direitos; c) normas programáticas.  
138 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 5; “na verdade, o Direito, [...], é 
uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano”. 
139 KELSEN, Hans. Op.cit. p. 5: “Com o termo ‘norma’ se quer significar que algo deve ser ou acontecer, 
especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira”.  
140 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 337. 
141 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Edição bilíngue. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 69: “A regra 
prática é sempre um produto da razão, porque ela prescreve como visada a ação enquanto meio para um efeito. 
Mas para um ente, cuja razão não é total e exclusivamente o fundamento determinante da vontade, essa regra 
constitui um imperativo, isto é, uma regra que é caracterizada por um dever-ser [...].” 
142 SILVA, José Afonso da. Op.cit.  p. 45. 
143 Ibid. p. 63. 
144 Ibid. 
145 Ibid. p. 339. 
146 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 339: “Estas passagens de Kelsen sobre "regras de Direito" ou "regras 
jurídicas" quebram a concepção unitária de "norma jurídica", mas também realçam o fato de que esse termo tem, 
na teoria pura do Direito, uma conotação especial, não abrangente de todos os tipos de disposições jurídicas, mas 
apenas daqueles que constituem prescrição e dever-ser”. 
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Antes de enfrentarmos a classificação das regras ou normas constitucionais, conforme 

a posição dos autores cabe analisar as posições de Alexy quanto às normas constitucionais. No 

início do constitucionalismo as constituições possuíam praticamente dois blocos: de um lado 

um Bill ou Declaration of Rights e de outro lado um Plan of Government. No primeiro bloco 

se estabelecia os direitos individuais dos cidadãos, bem como seus direitos políticos. No 

segundo bloco tratava-se dos princípios fundamentais da divisão e equilíbrio dos Poderes147. 

Atualmente as constituições acrescentam outros blocos de conteúdo econômico148, social149 e 

cultural150. Alexy, em sua obra principal sobre os direitos fundamentais apresenta duas espécies 

de normas de direitos fundamentais: princípios e regras151. Reconhece Alexy que as normas de 

direitos fundamentais seguem um modelo de princípios, deixando as regras ao encargo do 

bloco de elemento orgânico152. A construção de Alexy na sua obra sobre a teoria dos direitos 

fundamentais se limita praticamente aos direitos fundamentais existenciais (liberdade e 

igualdade) não tratando, com raras exceções, dos denominados direitos fundamentais sociais, 

tendo em vista que tomou como base a Constituição alemã que, como afirma o próprio Alexy 

“a Constituição alemã, com pouquíssimas exceções, não contém direitos fundamentais sociais 

formulados de maneira expressa”153. 

As regras dos jogos e as regras constitucionais. A análise teórica das regras dos jogos 

transpostos para as regras constitucionais será útil para explicar a questão da possibilidade de 

conflito de direitos fundamentais que será analisada logo adiante: o campo onde esse conflito 

se dará (a jurisdição brasileira); as regras gerais (as normas de direito fundamental) as regras 

de conduta (dos titulares dos direitos fundamentais em jogo), com a consequente sanção 

(restrição parcial ou total de um dos direitos fundamentais em jogo). 

                                                           
147 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p.343-344. 
Outros autores denominam o primeiro bloco de elemento dogmático e o segundo bloco de elemento orgânico. 
Nesse sentido POSADA, Adolfo, Tratado de Derecho Político, t. I, Madri: Librería de Victoriano Suárez, 1893, 
pp. 17-18. 
148 Cf. Constituição Federal, art. 170 e seguintes. 
149 Cf. Constituição Federal, art. 194 e seguintes. 
150 Cf. Constituição Federal, art. 215 e seguintes. 
151 ; ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª ed., 2" tir., trad. de Virgílio Afonso da Silva, São 
Paulo, Malheiros, 2015, p. 121. 
152 ; ALEXY, Robert. Op.cit.: “As garantias estabelecidas diretamente pelas disposições de direitos fundamentais 
devem ser compreendidas como princípios. Regras surgem da fixação de relações de precedência como resultados 
de sopesamentos. Como em modelo desse tipo as regras são inteiramente dependentes dos princípios, pode ele 
ser definido como um "modelo puro de princípios” [grifei]. 
153 ALEXY, Robert, Op.cit. p. 500. 
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A vida social é comparável aos jogos154 em que os sujeitos intervêm imediatamente no 

próprio terreno do jogo, como é exemplo expressivo o futebol, isto é, nesses a ação de jogar é 

uma ação humana, já que os jogadores intervêm com sua própria pessoa na realização da 

ação155. O jogo surge no momento que determinados homens estabelecem um acordo a respeito 

de como deveriam se comportar para poder jogar determinado jogo. Logo, verifica-se que o 

jogo é resultado de uma convenção. Comparando a criação dos jogos, com a formação do 

Estado, observa-se semelhança entre elas, visto que também certos homens, representantes do 

povo (legislador constituinte), através de uma convenção estabelecem as regras 

constitucionais156, levando à conclusão de que “A Constituição é o resultado de uma 

convenção”157. Portanto, as regras do jogo nos auxiliam para a compreensão das regras 

jurídicas constitucionais158. Para estabelecer essa comparação alguns elementos são 

considerados: a) regras que estabelecem um espaço físico determinado (ônticas159); b) regras 

que definem como se joga (técnicas ou de procedimento); c) regras de conduta (deônticas160). 

As regras que convencionam o âmbito espacial do jogo onde o jogo se desenrolará, no caso do 

futebol, esclarecem que o campo terá uma forma retangular, com metragem previamente 

estabelecida, dividido por linhas e círculos, com um gol em cada extremidade, no qual 

disputarão duas equipes, cada uma com onze jogadores. Essas regras por se limitarem a 

estabelecer o espaço onde se desenrola o jogo, são de natureza ônticas, por dizerem respeito ao 

ser, e não ao dever-ser. As regras que estabelecem como se joga, ainda tomando o futebol como 

parâmetro dispõem, sobre “procedimento técnico a que os jogadores estão subordinados na ação 

                                                           
154 ROBLES, Gregório. As Regras do Direito e As Regras dos Jogos – Ensaio sobre a Teoria Analítica do Direito. 
São Paulo: Noeses, 2011, p. 3: “A vida social é, em certos aspectos, comparável aos jogos em que o homem 
intervém. É fácil comprovar que tanto nestes como naquela aparecem fenômenos tais como a cooperação, a 
competência, a luta e o conflito. E igualmente pode-se constatar que ambas as formas de convivência são 
impensáveis sem determinadas regras que dirijam a ação dos que delas participam. Isso se torna ainda mais 
transparente se em lugar de nos referirmos à vida em geral aludimos ao Direito, no qual a formalização das 
exigências a respeito da ação chega a seu grau máximo”. 
155 Afastam-se, entretanto, os jogos em que os sujeitos se encontram fora do terreno específico do jogo, tais como 
os jogos de fichas, peças e cartas. ROBLES, Gregório. As Regras do Direito e As Regras dos Jogos – Ensaio sobre 
a Teoria Analítica do Direito. São Paulo: Noeses, 2011, p. 3: “[...] de todos os tipos de jogos são aqueles em que 
o homem intervém diretamente no terreno de jogo os que possibilitam uma comparação mais estrita de suas regras 
com as regras que aparecem no Direito”. 
156 Como lembrado por SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 357: “A Convenção de Filadélfia produziu a Constituição dos Estados Unidos”. 
157 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 352. 
158 As regras dos jogos foram usadas para explicar as regras de direito privado em que não se estabelecia diferença 
entre regras e princípios, tendo por pressuposto um direito sancionador que se compunha de hipótese (norma 
primária) e tese (norma secundária). Assim, a norma primária exigia determinada conduta enquanto a norma 
secundária previa uma sansão. Esse esquema não se enquadra com conforto nas normas constitucionais. 
159 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 355: “‘Ôntico’ é um adjetivo de origem grega que se refere à estrutura do 
ente, do ser. Convenção ôntica é aquela que dá origem a um ser”. 
160 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 356: “Deôntico’ é um adjetivo de origem grega que se refere ao 
comportamento ético”. 
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de jogar”. Nelas se incluem regras sobre como o jogo tem início com a bola parada ao centro 

do campo; como os jogadores se distribuem no campo. Nesse grupo também se incluem regras 

sobre como se comportam os jogadores quando a bola sai de campo, bem como dispõem que o 

jogo é dirigido por um árbitro de campo e dois de linha. Essas regras estabelecem como se joga 

validamente. Como se pode perceber são regras técnicas ou de procedimento. Comparando as 

regras ônticas com as regras técnicas verifica-se que elas se diferenciam porque enquanto as 

primeiras se limitam a estabelecer o chamado espaço onde se joga o futebol, as segundas 

dispõem sobre o procedimento a que os jogadores estão submetidos ao jogar. Finalmente, o 

jogo de futebol, possui ainda as denominadas regras de comportamento. São regras que 

proíbem, com exceção do goleiro, jogar com as mãos ou segurar o adversário impedindo assim 

que ele prossiga com a bola, etc. Essas são regras que visam regulamentar a conduta dos 

jogadores que em relação aos adversários, quer em relação ao árbitro. A violação a uma dessas 

regras de conduta implica em uma sanção: advertência ou mesmo expulsão do jogo. São, 

portanto, regras deônticas, por exigirem uma conduta como devida. 

Depois de analisar a teoria dos jogos de Gregório Robles, José Afonso da Silva passa 

a transpor essa teoria às regras de direito constitucional. Inicialmente ressalta que “as formas 

de criação do jogo recordam a maneira de se conduzir do legislador constituinte dentro de um 

Estado”, em que um “grupo de pessoas, representando o povo, convém na organização do 

Estado e seus poderes de determinada forma, por meio de regras que introduzem na 

constituição”, ressaltando que “uma das formas de atuar do constituinte é a convenção.”161 

Analisaremos sinteticamente a construção de José Afonso da Silva quanto às regras de direito 

constitucional, em virtude das limitações e pretensões da presente pesquisa162.  

O Estado brasileiro constitui o equivalente ao campo de futebol, isto é, o espaço onde 

se movem os membros da sociedade brasileira. É nesse território (campo) que os membros da 

sociedade jogam, “porque é o espaço dentro do qual o poder de império atua sobre bens e 

pessoas – é o âmbito, enfim, de validez do ordenamento jurídico do Brasil ”163.  Regra dessa 

natureza é aquela que afirma que a República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Trata-se de uma regra de 

organização do Estado brasileiro (é uma regra ôntica). As regras constitucionais ônticas 

                                                           
161 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 357: 
“‘Convenção’ é o conjunto de pessoas reunidas para determinado fim, mas também se chama "convenção" ao 
produto dessa reunião, que, para diferenciar, se fala em convenção convencionada, como será a constituição”. 
162 Consulte-se SILVA, José Afonso da. Op.cit.. p. 363-386 para as regras constitucionais ônticas; p. 387-423 para 
as regras constitucionais de procedimento; e p. 424-435 para as regras constitucionais deônticas. 
163 SILVA, José Afonso da. Op.cit.  p. 362. 
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“indicam os elementos necessários da convenção e que não se dirigem diretamente à ação.”164 

Estabelecem a organização do espaço, da forma e do tipo de Estado, bem como da forma de 

governo, dos Poderes e órgãos públicos e sua composição, estabelecendo as respectivas 

competências. 

As regras constitucionais de procedimento são aquelas que os homens do poder 

(equivalente aos jogadores) têm “a realização de um projeto governamental que se consegue 

por via de decisões do Poder legislativo, e do Poder Executivo” (p. 388). São exemplos as regras 

que: 

Definem o procedimento de intervenção nos Estados e nos Municípios (art. 36); as 
que definem o procedimento de apuração dos crime de responsabilidade e do 
Presidente da República (arts. 51, I, 52, I, e parágrafo único, e 86); as referentes à 
decretação do estado de defesa e do estado de sítio (art. 136 a 141); especialmente as 
que definem o processo legislativo, o processo de formação de emendas 
constitucionais e das leis (ar. 59 a 69, os procedimentos orçamentários (arts. 165 e 
ss.).165 

A regra constitucional deôntica é aquela que “exprime algum modo deôntico 

obrigatório, proibido e permitido, manifestações do dever-ser que é o operador específico da 

regra deôntica - da norma, portanto”166. Essas regras constitucionais deônticas estabelecem 

direitos e obrigações para as pessoas e as entidades, definem condutas. As regras deôntica 

determinam que a conduta deva ser deste ou daquele modo, daí dizer-se que elas contêm um 

dever-ser. Esse dever-se pode ser de conteúdo positivo ou negativo: uma ação ou uma omissão. 

Como exemplo dessas normas podemos citar aquelas que afirmam que: todos são iguais perante 

a lei (art. 5º); a que estabelece a isonomia entre homens e mulheres (art. 5º, I); a que afirma que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Resumindo, todas aquelas elencadas no art. 5º da Constituição Federal. Mas também as que 

tratam dos direitos sociais e políticos. Também incluindo as normas de direitos fundamentais 

como normas constitucionais deônticas, isto é, aquelas definidoras de direitos, Guilherme Peña 

de Morares:  

As normas constitucionais definidoras de direitos têm por objeto imediato a definição 
de direitos fundamentais, correlativas à parte dogmática da Constituição, já que são 
dirigidas primordialmente às relações entre entidades ou órgãos públicos e 
particulares, como também às relações entre particulares reciprocamente 
considerados167. 

                                                           
164 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 365. 
165 Ibid. p. 388. 
166 Ibid. p. 425. 
167 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Gen/Atlas, 202017, p. 102. 
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As normas de direitos fundamentais, classificadas como deônticas, isto é, reconhecidas 

como aquelas que atribuem direito subjetivo aos seus titulares, investem estes em situações 

jurídicas com possibilidade exigirem do Estado e dos particulares determinas condutas positivas 

ou negativas a fim de dar efetividade a esses direitos. 

 

1.2.2. Harmonia e Conflito dos Direitos Fundamentais.  

Outro aspecto importante como fundamento da presente pesquisa consiste em verificar 

a questão da harmonia e conflito dos direitos fundamentais em jogo. Nesse passo, divergimos 

da posição e nomenclatura utilizada por Alexy, no sentido de que há conflito entre regras168 e 

colisão entre princípios169. Preferimos ver esses casos como conflitos entre direitos 

fundamentais e não entre princípios170. Para criticar a teoria de Alexy, José Afonso da Silva, 

tomou como referência o próprio exemplo utilizado por Alexy em relação ao caso conhecido 

como “Lebach”171. Esclarece José Afonso da Silva que se trata de puro “confronto entre dois 

direitos individuais, ou seja: entre o direito à proteção da personalidade e o direito de 

informação.”172 Realmente, a hipótese apresentada por Alexy reflete na verdade um conflito 

entre dois direitos subjetivos fundamentais: o direito de informar em face do direito à 

privacidade. No caso, o conflito ou colisão (na expressão de Alexy) não ocorre abstratamente 

em relação ao direito de informação e o direito de privacidade, mas concretamente quando da 

pretensão do exercício do direito de informação em face de uma resistência do titular do direito 

de privacidade, cabendo ao judiciário decidir o caso concreto, insisto, e não o direito abstrato 

                                                           
168 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª ed., 2" tir., trad. de Virgílio Afonso da Silva, São Paulo, 
Malheiros, 2015, p. 92: “Um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se introduz, em uma das regras, 
uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida”. 
169 ALEXY, Robert. Op.cit.  p. 93: “As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente 
diversa. Se dois princípios colidem -- o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um 
princípio e, de acordo com o outro, permitido --, um dos princípios  terá que ceder.” 
170 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 603: 
“Partiremos, aqui, de uma premissa radical: não existe conflito entre princípios, desde que sejam autênticos 
princípios, e não princípios inventados”. 
171 ALEXY, Robert. Op.cit. p. 99-100: “Nessa decisão estava em questão a seguinte situação: a emissora de 
televisão ZDF planejava exibir um documentário chamado ‘O assassinato de soldados em Lebach’. Esse programa 
pretendia contar a história de um crime no qual quatro soldados da guarda de sentinela de um depósito de munições 
do Exército Alemão, perto da cidade de Lebach, foram mortos enquanto dormiam e armas foram roubadas com o 
intuito de cometer outros crimes. Um dos condenados como cúmplice nesse crime, que, na época prevista para a 
exibição do documentário, estava perto de ser libertado da prisão, entendia que a exibição do programa, no qual 
ele era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, violaria seu direito fundamental garantido pelos arts. 
1º, § 2º, e 2º, § 1 º, da Constituição alemã, sobretudo porque sua ressocialização estaria ameaçada. O Tribunal 
Estadual rejeitou seu pedido de medida cautelar para proibir a exibição, e o Tribunal Superior Estadual negou 
provimento ao recurso contra essa decisão. O autor ajuizou, então, uma reclamação constitucional contra essas 
decisões”. 
172 SILVA, José Afonso da. Op.cit. p. 604. 
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de informação e o direito abstrato de privacidade173. Da mesma forma no caso pertinente à 

presente pesquisa, o planejamento familiar, o direito de herança e o direito de/à propriedade 

não se chocam abstratamente, podendo estar em concreto em posições antagônicas. 

É razoável imaginar a possibilidade de conflito entre os direitos fundamentais no 

momento de sua incidência nos casos concretos. Alguns exemplos deixam essa possibilidade 

visível: o direito de informação perante o direito à imagem; a liberdade de imprensa frente ao 

direito à privacidade; a livre manifestação do pensamento em face do direito à honra das 

pessoas. A solução para tais conflitos determinará, na maioria dos casos em restrição parcial ou 

total de um dos direitos fundamentais em jogo. Por esse motivo os autores se referem à 

relatividade dos direitos fundamentais, isto é, não existem direitos fundamentais absolutos. A 

própria Constituição Federal estabelece expressamente vários casos de restrições aos direitos 

fundamentais174. 

A possibilidade de conflito de direitos fundamentais se deve ao fato de eles estarem 

previstos na sua imensa maioria como princípios, principalmente quando se tratam de direitos 

fundamentais existenciais. Já os direitos fundamentais patrimoniais apesar de também se 

fundarem em princípios encontram uma estrutura normativa mais sólida na medida em que 

estão estruturados dentro de um sistema de regras jurídicas. Os princípios de direitos 

fundamentais existenciais ou patrimoniais, admitidos como direitos subjetivos175 estabelecem 

deveres que devem ser cumpridos em diferentes graus. Daí se costuma afirmar que se deve 

buscar a maior otimização dos princípios de direitos fundamentais. Mas advirta-se que a regra 

é que os direitos fundamentais devem ser observados, somente se admitindo restrições quando 

o seu exercício pleno possa ameaçar a coexistência de outros direitos fundamentais envolvidos. 

                                                           
173 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 605. 
174 Efetivamente, o direito à vida encontra limites no art. 5º, XLVII ao estabelecer que não haverá pena de morte, 
“salvo em caso de guerra declarada [...]”. Igualmente o direito á liberdade encontra limites no texto do art. 5º, LXI 
ao dispor que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 
A liberdade de expressão vai encontrar limites no art. 220, § 4º do texto constitucional ao determinar que a 
“propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a 
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre 
os malefícios decorrentes de seu uso”. Sem querer estender o número de exemplos, veja-se ainda, que o direito de 
ação encontra limites constitucionais ao dispor o art. 142, § 2º, da CF ao dispor que: “Não caberá habeas-corpus 
em relação a punições disciplinares militares”. 
175 Consulte-se adiante neste Capítulo o nº 1.3.1 sobre a concepção dos direitos fundamentais como direitos 
subjetivos. 
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Para a solução dos possíveis conflitos de direitos fundamentais Barroso utiliza-se dos 

princípios instrumentais de interpretação176. Sem preocupação com a denominação examinarei 

os seguintes princípios que podem ser utilizados na solução de conflitos de direitos 

fundamentais em jogo no presente trabalho: princípio da supremacia da Constituição; princípio 

da interpretação conforme a Constituição; princípio da efetividade177. O princípio da 

ponderação foi analisado quando tratamos a incidência horizontal dos direitos fundamentais. 

O princípio da supremacia da constituição também denominado princípio da 

supremacia constitucional significa que se estabelece um vínculo de subordinação tanto dos 

atos públicos como dos atos privados à Constituição, isto é, as leis, os atos normativos e a 

conduta dos particulares estão submetidos à supremacia da Constituição Federal178. O princípio 

da supremacia constitucional implica em reconhecer que a Constituição regula o modo de 

produção (supremacia formal), isto é, a hierarquia das normas constitucionais decorrem do fato 

de terem sido produzidas pelo poder constituinte originário, enquanto as normas 

infraconstitucionais são produzidas pelos poderes constituídos, sendo certo que aquele é 

anterior e superior em face destes. Mas também regula o conteúdo (supremacia material) das 

demais normas jurídicas, em vista de sua maior importância179. É por força do princípio da 

supremacia constitucional que o juiz pode, no caso concreto, deixar de aplicar uma norma 

inconstitucional, através do denominado controle incidental de constitucionalidade180. 

O princípio da interpretação conforme a Constituição pode ser usado como técnica de 

controle de constitucionalidade, ou como técnica de interpretação. Para efeito de justificação 

da presente pesquisa limita-se a enfrentar o princípio da interpretação conforme a constituição 

como técnica de interpretação de regras infraconstitucionais, especificamente as referentes à 

                                                           
176 Adotando essa expressão: BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Tomo III. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 35. Com conteúdo semelhante, ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 174-218 usando a expressão postulados normativos aplicativos. 
177 Não analisaremos o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade por não nos utilizarmos deles para a 
solução dos direitos fundamentais em jogo no presente trabalho. Com interpretação de que tais princípios são 
fungíveis consulte-se BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Tomo III. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 38-39. Interpretando de maneira diversa no sentido de que são princípios diferentes com 
pressupostos diversos consulte-se: SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, 
Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 227; ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
Princípios. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 201 e seguintes. 
178 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 128. 
179 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Gen/Atlas, 202017, p. 149. 
180 BARROSO, Luís Roberto. Op.cit. p. 36. No mesmo sentido é a lição de SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, 
Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 228: “Em 
outros termos, o princípio da supremacia da constituição significa que a constituição e, em especial, os direitos 
fundamentais nela consagrados situam-se no topo da hierarquia do sistema normativo, de tal sorte que todos os 
demais atos normativos, assim como os atos do Poder Executivo e do Poder Judiciário (mas também e de certo 
modo todo e qualquer ato jurídico), devem ter como critério de medida a constituição e os direitos fundamentais”. 
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noção de parentesco, paternidade, direito de herança como será especificamente tratado nos 

próximos Capítulos.  Nesse aspecto a interpretação conforme a constituição não se trata de 

interpretação de normas constitucionais, mas de interpretação das normas infraconstitucionais 

segundo os parâmetros da Constituição. Melhor esclarecendo: quando o interprete estiver diante 

de uma norma infraconstitucional que admita várias interpretações, deve optar por aquela que 

for a mais compatível com o texto constitucional. Parece haver uma divergência quanto aos 

limites dessa interpretação. Segundo Sarlet181  a opção deve ser pela interpretação que também 

preserve o texto legal. Entretanto para Barroso “deverá buscar aquela que a compatibilize com 

a Constituição, ainda que não seja a que mais obviamente decorra do seu texto”182. Utilizaremos 

no presente trabalho a interpretação conforme a constituição de regras do Código Civil, 

independentemente de tal interpretação extrapolar o conteúdo estrito dos dispositivos legais183.  

Princípio da efetividade. As normas jurídicas além dos planos da existência, da 

validade e da eficácia, consagrados na doutrina pátria por Pontes de Miranda, também 

apresentam um quarto plano denominado de plano da efetividade184 ou da máxima eficácia185 

da Constituição. Segundo o princípio da efetividade o conteúdo deôntico da norma (dever-ser) 

deve se aproximar o máximo possível da realidade social (ser). Para tanto, diante de possíveis 

interpretações da norma jurídica deve-se escolher aquela que assegure a maior eficácia das 

normas constitucionais186.  

  

                                                           
181 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 231. 
182 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 37. 
183 Cf. Capítulo 4 dessa pesquisa. 
184 BARROSO, Luís Roberto. Op.cit. p. 39. 
185 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Op.cit. p. 229. 
186 No sentido do texto: BARROSO, Luís Roberto. Op.cit. p. 40; 186 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz 
Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 229. 
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM JOGO 

Analisaremos neste Capítulo tão somente os direitos fundamentais que embasam as 

conclusões que decorrem da presente pesquisa, exatamente por serem aqueles entre os quais 

podem surgir colisão de direitos subjetivos fundamentais. Esse enfrentamento torna-se 

necessário na medida em que ao questionarmos eventual direito de herança do herdeiro 

superveniente, fruto de reprodução assistida, cujo embrião foi implantado no útero materno 

depois da abertura da sucessão de seu pai, poder-se-á estabelecer conflito entre os interesses 

dos herdeiros já nascidos ou concebidos do autor da herança e o direito sucessório do filho 

oriundo de reprodução assistida post mortem. Tal solução invariavelmente passará pela análise 

de direitos fundamentais estritamente existenciais, como o direito fundamental ao planejamento 

familiar, e direito fundamental à filiação, mas também de direito fundamentais decorrentes, 

nesta hipótese, das relações familiares, que são o direito fundamental de herança e o direito 

fundamental de propriedade. Estes últimos, classificaremos de direitos patrimoniais. Todavia, 

como restará evidenciado quando do detalhamento de seus conteúdos, ambos estão 

fundamentados na promoção e satisfação de direitos existenciais, de modo que não podem ser 

concebidos como direitos estritamente patrimoniais, mas sim com reflexos patrimoniais. 

Primeiramente se analisará os direitos fundamentais existenciais que embasam a tese 

da presente pesquisa: o direito fundamental ao planejamento familiar e a filiação como direito 

fundamental, diante do princípio da isonomia entre os filhos. Depois passa-se a estudar os 

direitos fundamentais patrimoniais: o direito de propriedade e o direito de herança sendo certo 

que este último nada mais é do que um reflexo do primeiro, como se demonstrará adiante. Como 

lembra Hogemann187 os direitos fundamentais decorrem de um “longo processo histórico de 

lutas e de resistência à opressão”, passando pelos racionalistas, pelo período renascentista, pelo 

iluminismo, pela positivação dos direitos humanos desde o Bill of Rights, destacando a autora 

citada: 

nesse processo, a parte inicial da Declaração de Direitos da Virgínia em que há o 
reconhecimento expresso de que ‘todos os seres humanos são, pela sua natureza, 
igualmente livres e independentes, possuem direitos inatos, dos quais, ao entrarem em 
estado de sociedade, não podem, por meio de nenhum tipo de pacto, privar nem 
despojar sua posteridade: nomeadamente, a fruição da vida e da liberdade, com os 
meios de adquirir e possuir propriedade de bens, de procurar e obter a felicidade e a 
segurança’ [grifei]. 

                                                           
187 HOGEMANN, Edna Raquel.   Direitos Humanos e Filosofia Ubuntu. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 4. 
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O sobreprincípio da dignidade da pessoa humana é fundamento de existência do 

planejamento familiar e do direito à filiação, assim como base de análise dos limites da 

autonomia privada. 

 

2.1 Os Direitos Fundamentais Existenciais. 

2.1.1. Fundamentalidade do Direito ao Planejamento Familiar. 

Inicialmente trataremos  do direito fundamental de planejamento familiar, tendo em 

vista que a concretização do planejamento familiar na reprodução assista post mortem será 

analisada posteriormente quando cuidaremos do papel da reprodução assistida nos novos 

contornos familiares188. 

O planejamento familiar foi elevado à categoria de direito fundamental189, 

estabelecendo o art. 226, § 7º da Constituição Federal de 1988 que “fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito”. O planejamento familiar positivado constitucionalmente como direito 

fundamental encontrará seu fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana190 e da 

solidariedade. Do mesmo modo o planejamento familiar encontrará seus limites, como deixa 

claro o próprio art. 227, § 7º, ao estabelecer expressamente que ele é “fundado nos princípios 

da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.”191 Os mencionados princípios 

são fundamento de exercício do planejamento familiar porque os direitos sexuais reprodutivos 

constituem pressuposto para um estado geral de bem estar físico e mental, como disposto na 

                                                           
188 Sobre a concretização do planejamento familiar através da reprodução assistida, consulte-se capítulo 3. 
189 SARLET, Ingo Wolfgang, “Teoria Geral Dos Direitos Fundamentais”. In SARLET, Ingo Wolfgang, 
MARINONI, Luiz Guilherme e MATIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2018, 
p. 341: “é possível elencar alguns exemplos de direitos fundamentais sediados em outras partes do texto 
constitucional, sem prejuízo de outros que poderiam ser incluídos na listagem. [...] Ainda na esfera da ordem 
social, assumem relevo [...] o direito ao planejamento familiar incentivado pelo Estado (art. 226, § 7.°)”. 
190 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. “Dignidade da Pessoa Humana: O Princípio dos Princípios 
Constitucionais”. In SARMENTO, Daniel e  GALDINO, Flavio. Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem 
ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro. Renovar: 2006, p. 143: “Tal princípio [da dignidade da pessoa 
humana] é reforçado em inúmeras outras disposições constitucionais, a exemplo [...] do artigo 226, parágrafo 7°, 
proclamando que o planejamento familiar funda-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável”. 
191 No presente tópico limita-se a apresentar o planejamento familiar como direito fundamental, porquanto os seus 
limites (dignidade da pessoa humana e paternidade responsável) serão analisados no terceiro capítulo quando se 
analisa o estatuto jurídico do embrião. Por enquanto basta assinalar que o planejamento familiar vai encontrar seus 
limites no princípio do repito à dignidade da pessoa humana, na paternidade responsável e no melhor interesse 
da criança. 
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Convenção do Cairo192, estando diretamente ligados à dignidade da pessoa humana. Igualmente 

a solidariedade, prevista no art. 3º da Constituição da República, visa a “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” [GRIFEI], de modo que fundamenta que todos os meios de pleno exercício do 

planejamento familiar estejam assegurados a todos, independentemente de classe social, 

econômica, orientação sexual ou  quaisquer outros motivos, justificando-se a imposição ao 

Estado de que promova a todos, meios eficazes de concepção e contracepção, dentre eles o 

acesso aos mais pobres às técnicas de reprodução assistida. 

Também funcionam esses princípios constitucionais como limites ao exercício do 

planejamento familiar, pois observe-se que os documentos internacionais de maneira reiterada 

exigem que os direitos reprodutivos devem ser exercidos com respeito aos interesses dos filhos 

que devem merecer sempre consideração especial.  

Assegurado como direito fundamental no plano constitucional, o planejamento 

familiar é incluído no “paradigma da reserva familiar”193 no Código Civil, no § 2º do art. 

1.565194, o que certamente é resultado de maior autonomia dada às pessoas individualmente e 

aos casais sejam eles formados por pessoas de sexos distintos ou pessoas do mesmo sexo.  

Esse direito fundamental foi regulamentado pela Lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996. 

A referida lei é composta de três capítulos. O primeiro dispondo sobre o  planejamento familiar, 

o segundo sobre crimes e penalidades, e o terceiro destinado às disposições finais. 

Inicia o art. 1º a pregar o direito ao planejamento familiar195. Entretanto, o elenco dos 

destinatários desse planejamento na norma infraconstitucional é mais amplo do que no 

mandamento constitucional. Realmente a Constituição diz que o planejamento familiar é “livre 

decisão do casal”, ao passo que o art. 1º da Lei 9.263/96 afirma que é “direito de todo cidadão.” 

A primeira indagação é se o planejamento familiar diz respeito somente àqueles que são casados 

ou vivem em união estável, em virtude do texto constitucional referir-se a casal, e o Código 

                                                           
192 Convenção Internacional sobre População e Desenvolvimento – CIPD, conhecida como Convenção do Cairo 
de 1994. 
193 FACHIN e RUZYK, Código Civil Comentado, Vol. XV. São Paulo: Atlas, 2003, p. 38: “O novo Código Civil 
institui o paradigma da reserva familiar. Por isso, torna-se defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 
interferir na comunhão de vida, instituída pela família. Com isso, edifica-se, aí, um espaço de não- intervenção, 
imune ao Estado e aos particulares.” 
194 FACHIN. Luiz Edson e RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Código Civil Comentado, Vol. XV. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 206: “O regime jurídico do planejamento familiar impõe direitos e deveres não apenas jurídicos, 
mas também éticos e morais. Ditame de índole constitucional apresenta-se nesse dispositivo, abrindo espaço à 
autonomia do casal. Veda-se a coerção, facultando-se a decisão do homem e da mulher.” 
195 Cf. art. 1º da Lei 9.263/96: “O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta 
Lei”. 
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Civil incluí-lo entre os efeitos do casamento, ou também aos solteiros. Parece-nos que inúmeros 

são os argumentos para entendermos o direito ao planejamento familiar um direito individual, 

pertencente a toda e qualquer pessoa, que será conjuntamente exercido pelo casal, seja ele 

formado por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexos distintos quando existente casamento 

ou união estável. 

Já de plano há de se considerar que a família monoparental foi elevada a patamar 

constitucional, entendendo-se como tal a constituída por um dos genitores e seus 

descendentes196. Ademais a interpretação dada a diversos temas, como a consideração da pessoa 

solteira como família para efeito de proteção do bem de família legal197; possibilidade de 

constituição do parentesco socioafetivo; ou mesmo da multiparentalidade198, que se relaciona 

diretamente ao exercício do planejamento familiar, cessão gratuita de útero199; registro de 

crianças advindas de reprodução assistida em nome de casal homoafetivo200, 

independentemente de decisão judicial, demonstram que a normas competentes ao direito de 

família, assim como a constituição do vínculo de filiação, por meios biológicos ou de outra 

origem, destinam-se a todas as pessoas independentemente de viverem em famílias formadas 

pelo casamento ou pela união estável. Em outros termos, o planejamento familiar também terá 

por destinatários as pessoas solteiras, casadas ou que vivam em união estável.201 Esse 

entendimento é reforçado pelo conceito de planejamento familiar apresentado pelo art. 2º da 

Lei 9.263/96: “Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações 

de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento 

da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.” Reitera essa opção o art. 3º da lei202. 

                                                           
196 Conforme art. 226, § 4º da Constituição Federal. 
197 Efetivamente, a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça consagrou que: “O conceito de família abrange 
também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas” [grifei]. 
198 A multiparentalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, no julgamento do RE 898.060 
de relatoria do Min. Luiz Fux. 
199 A cessão gratuita de útero ou gestação em substituição é regulamentada pela Resolução n. 2.168/2017 do 
Conselho Federal de Medicina. 
200 A união estável entre casais homoafetivos foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011 no 
julgamento da ADI 4277/DF, sendo posteriormente determinado pela Resolução 175/2013 do CNJ a proibição de 
que Registros Civis de Pessoas Naturais rejeitassem casamento de casais homoafetivos. 
201 Nesse sentido: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. “Breve Comentário sobre Aspectos Destacados da 
Reprodução Humana Assistida.” In SÁ, Maria de Fátima Freire (coord). Biodireito. Belo Horizonte, 2002, p. 298: 
“Ressalte-se que o planejamento familiar e, consequentemente, o projeto parental são livremente atribuídos aos 
casais e às pessoas individualmente consideradas, conforme disposições da Lei nº 9.263/96, o que acaba por 
autorizar a monoparentalidade obtida via procriação assistida.” Aliás, nos textos internacionais, também se faz 
referência expressa ao direito ao planejamento familiar tendo por destinatários não somente casais mas também o 
homem e a mulher. 
202 Confira o texto do art. 3º da Lei 9.263/96 “O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de 
atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.”. 
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É certo que, quando o projeto parental não é feito individualmente, ou seja, quando a 

pessoa vive em união estável ou casamento, o exercício do planejamento familiar será 

conjuntamente exercido pelo casal. Tal fato e responsabilidade conjunta, pode determinar 

questionamento nos casos de reprodução assistida, quanto à possibilidade da mulher implantar 

embrião, após a morte do marido, ou mesmo do marido se utilizar de gestação em substituição 

nos casos em que o casal não tiver se manifestado em momento prévio sobre essa possibilidade. 

Ou ainda em casais homoafetivos, quanto a possibilidade do cônjuge ou companheiro 

sobrevivente prosseguir no projeto parental. Os limites da presente pesquisa, que tem como 

objeto de estudo os casos em que já houve o nascimento de filho advindo de reprodução 

assistida realizada após a morte de um dos ascendentes, não nos permite aqui aprofundar o 

debate dos meios ou fundamentos que autorizariam o cônjuge ou companheiro sobrevivente a 

realizar o projeto parental. No entanto, nos importa reiterar que a partir do momento em que o 

casal heterossexual ou homoafetivo dirigiu-se à clínica de reprodução assistida e deu início a 

projeto parental, essa mulher ou esse homem, atualmente viúva(o)203 está no seu pleno exercício 

do direito fundamental de planejamento familiar ao decidir pela concretização da inseminação 

ou implantação do embrião após a morte de seu cônjuge ou companheiro. 

O programa de atenção integral à saúde terá como atividades básicas, entre outras: a) 

a assistência à concepção e contracepção; b) o atendimento pré-natal; c) a assistência ao parto, 

ao puerpério e ao neonato; d) o controle das doenças sexualmente transmissíveis; e) o controle 

e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama, do câncer de próstata e do câncer 

de pênis204. 

Condiciona o art. 8º da Lei 9.263/96 a realização de experiências com seres humanos 

no campo da regulação da fecundidade à prévia autorização, devendo ser fiscalizada e 

controlada pela direção nacional do Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde205. Por outro lado, a utilização dos métodos 

e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos também se condiciona a não 

colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.206 

                                                           
203 Considerando que a união estável constitui modalidade de entidade familiar prevista expressamente na 
Constituição Federal (art. 226, § 3º) a realização do projeto parental, através da reprodução assistida post mortem 
poderá ser exercida livremente tanto pela viúva como pela companheira que vivia em união estável com o falecido. 
204 Conforme art. 3º, parágrafo único da Lei 9.263/96. 
205 Conforme art. 8º da Lei 9.263/96. 
206 Conforme art. 9º, parágrafo único da Lei 9.263/96. Diante disso, pronuncia-se GAMA, Guilherme  Calmon  
Nogueira  da.  O  Biodireito  e  as  Relações  Parentais.  Rio  de Janeiro: Renovar, 2003, p. 449: “Verifica-se, 
portanto, que o texto legal reconhece o recurso às técnicas de fertilização e de concepção para que haja a 
reprodução humana, o que conduz à constatação de que o direito brasileiro admite o recurso às técnicas conceptiva 
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Outro aspecto que deve ser ressaltado no planejamento familiar através das técnicas 

de reprodução assistida é a relevância do afeto e da alteridade como garantia dos direitos 

humanos: 

Dentro da perspectiva social do afeto, é necessário pontuar que o homem precisa ter 
um comportamento afetivo em relação ao outro ao se inserir em sociedade. Assim, 
uma atitude de cuidado, proteção e amor para com o próximo deve ser tutelada pelo 
ordenamento jurídico, cabendo reparação pelo seu descumprimento.207 

A perspectiva do afeto como fundamento do pleno desenvolvimento dos direitos 

fundamentais, entre eles o direito ao planejamento familiar, especialmente a partir das técnicas 

de reprodução assistida, tem especial relevância não somente em virtude do fato das pessoas 

que recorrem ao referido método dele dependerem para a realização de seu projeto parental, 

mas mais do que isso, pelas questões afetivas que estão a tais situações relacionadas. No objeto 

da presente pesquisa, ao decidir pela inseminação ou implantação de embrião após a morte de 

seu cônjuge ou companheiro(a), aquele que o faz, não exerce simplesmente seu direito 

fundamental inerente a decisão de ter um filho, mas decide ter filho de seu falecido cônjuge ou 

companheiro, cuja paternidade [ou maternidade] está assegurada pelo inciso IV do art. 1.597 

do Código Civil, ou ainda pelo direito à filiação208.  

Questão abordada por aqueles que tratam dos direitos sexuais reprodutivos e do 

planejamento familiar é a do aborto.209 Não se pretende, evidentemente, nos limites estreitos 

da presente pesquisa enfrentar a questão. Entretanto é importante deixar claro desde já que as 

conclusões da presente pesquisa não tratam de conflito de direitos fundamentais entre o filho 

oriundo de reprodução assistida homóloga e a sua genitora, visto que partimos do pressuposto 

que ele nasceu com vida. O conflito de direitos fundamentais na presente pesquisa poderá 

ocorrer entre o filho resultado de reprodução assistida post mortem, e os demais herdeiros do 

ascendente falecido, no que diz respeito aos direitos sucessórios210.  

                                                           
como inerentes aos direitos reprodutivos das pessoas. Contudo, é imperioso que se considere a existência de limites 
ao exercício de tais direitos, o que demonstra a necessidade da compatibilização da regra contida no art. 9º, da Lei 
de 1996, com outros dispositivos legais e constitucionais, além  de princípios inerentes ao sistema nesta matéria.” 
207 HOGEMANN, Edna Raquel. A Relevância do Afeto e da Alteridade na Garantia dos Direitos Humanos, p. 24. 
Prisma Jurídico (online), v. 8, p. 100-118, 2013. 
208 A filiação como direito fundamental será analisada no n. 2.1.2 
209 Nesse sentido entre outros: BUGLIONE, Samantha. “Reprodução e Sexualidade: Uma questão de Justiça.” In 
BUGLIONE, Samantha et alii (coord). Reprodução e Sexualidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002; PIOVESAN. Flávia. “Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos.” In BUGLIONE, Samantha et alii 
(coord). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002; 
BRAUNER. Maria Claudia Crespo. Direito, Sexualidade e Reprodução Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
210 Cumpre observar que na hipótese de nascimento de filho advindo de reprodução assistida post mortem, em 
regra, o prosseguimento do projeto parental terá se concretizado pelo cônjuge ou companheiro da pessoa falecida. 
Assim, nos termos da ordem de vocação hereditária, disposta no art. 1.829 do Código Civil, o falecido já terá por 
herdeiro seu cônjuge ou companheiro sobrevivente, que concorrerá com os ascendentes, na falta de descendentes. 
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Sobre a concretização do planejamento familiar através da utilização das técnicas de 

reprodução assistida consulte-se o capítulo 3. 

 

2.1.2. A Filiação como Direito Fundamental. 

O § 2º do art. 5º da Constituição de 1988 estabelece que “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.” 

Daí dizer-se que a Constituição Federal adotou um conceito material aberto de direitos 

fundamentais, isto é, os direitos fundamentais não são somente aqueles elencados no Título II 

da Constituição, mas também os que decorrem das regras e princípios dos direitos 

fundamentais. Com base nesse sistema é que afirmamos que o direito à filiação é um direito 

fundamental, o que passamos a demonstrar. O direito à filiação apresenta semelhança com os 

direitos fundamentais catalogados no Título II da Constituição Federal. O direito à filiação está 

amparado no paradigma unificador dos direitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana. 

De fato, a condição de filho decorre da necessidade de implemento da vida com dignidade. 

Além disso, ressalte-se que no próprio catálogo do art. 5º da Constituição, vários dos seus 

incisos se referem a medidas que visam à proteção direta ou indireta dos filhos. Assim, se dispõe 

que a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 

benefício dos filhos brasileiros (art. 5º, XXXI); garante-se às presidiárias as condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5º, L); garante-se 

a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 

em creches e pré-escolas (art. 5º, XXV). Como já tivemos oportunidade de ressaltar o próprio 

planejamento familiar está fundado expressamente “nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável” (art. 226, § 7º). Além disso, o art. 229 da Constituição 

Federal estabelece que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”. 

A fim de ressaltar o cárter de direito fundamental do direito à filiação o art. 227, § 6º 

da Constituição Federal estabelece o princípio da isonomia entre os filhos: “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”.  Desse modo, estabelece 

                                                           
Existindo descendentes, os ascendentes serão afastados e o cônjuge concorrerá com os descendentes. A 
possibilidade de que aqueles que venham a recolher a herança sejam colaterais, ou que esse conflito se dê com o 
Estado, em virtude de herança jacente é remota, eis que só seria possível em caso de renúncia ou indignidade de 
todos os herdeiros anteriores. 
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a isonomia dos filhos, quer sejam oriundos de casamento ou não. Tal previsão expurgou do 

ordenamento jurídico qualquer discriminação no que tange à qualificação e aos direitos dos 

filhos. Norma que estabeleça qualquer distinção entre filhos ou não foi recepcionada pela nova 

ordem constitucional ou é reputada inconstitucional. De acordo com essa concepção, quaisquer 

designações, tais como filho ilegítimo, bastardo, adulterino, incestuoso etc., importa em afronta 

ao texto constitucional. Se não existe diferença entre os filhos, também não deve haver 

nomenclatura que os classifique. Como reflexo da norma constitucional o CC estabelece no art. 

1.596 que os “filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Em sintonia com o princípio da isonomia, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina 

que nenhuma observação sobre a adoção poderá constar nas certidões do registro (art. 47, § 4ᵒ, 

da Lei 8.069/1990). Tal dispositivo busca garantir que a criança ou o adolescente não carregue 

a alcunha de adotado, tendo em vista que tem os mesmos direitos e qualificações que o filho 

concebido. Observe que nem a isonomia entre homens e mulheres é tão ampla, pois o art. 5º, I, 

estabelece que homens e mulheres são iguais nos termos desta constituição. Essa mesma 

ressalva não foi feita em relação aos filhos, de forma que a legislação infraconstitucional não 

poderia fazer tal distinção. Se não podemos admitir diferença de nomenclatura, quiçá de 

direitos. Diante do reconhecimento da pluriparentalidade pelo STF no Recurso Extraordinário 

898.060/SP, o enunciado 632 do CJF interpretando o art. 1.596 do CC entende que nos “casos 

de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à participação 

na herança de todos os ascendentes reconhecidos”. 

Podemos conceber, portanto, que a filiação como direito fundamental se concretiza 

tanto no direito do filho ter sua paternidade reconhecida, como ter seus direitos, sejam eles 

existenciais ou patrimoniais, reconhecidos, e ainda, em havendo outros filhos, ter igualdade de 

direitos em relação a estes. Quanto ao reconhecimento da paternidade do filho advindo de 

reprodução assistida post mortem, não é necessário qualquer esforço teórico, eis que o art. 

1.597, inciso III do Código Civil estabelece a presunção de paternidade para tal hipótese211. Do 

mesmo modo, na forma do inciso V, do mesmo dispositivo legal, é presumida a paternidade 

dos filhos “havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização 

do marido”. Aqui é importante fazer a ressalva de que os parâmetros estabelecidos no art. 1.597 

do Código Civil nos servem de elemento para demonstrar que o ordenamento jurídico 

                                                           
211 Cf. art. 1.597, inciso III do Código Civil: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III 
– havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”.  
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estabelece e o direito à filiação como direito fundamental, a partir das normas pertinentes ao 

reconhecimento da paternidade e da igualdade jurídica dos filhos, estabelecendo os casos em 

que a paternidade será presumida, sendo desconstituída somente com prova em contrário. No 

entanto, tal dispositivo pertinente aos casos de presunção de paternidade não podem ser 

utilizados, de modo algum, a cercear ou limitar, ou criar condições ao reconhecimento de 

direitos decorrentes da filiação, pois, para além dos casos em que a paternidade é presumida, 

ao filho advindo de casamento, de relação sexual fora do casamento, de reprodução assistida 

homóloga ou heteróloga, é assegurado o direito à filiação desde que demonstrada sua existência, 

sendo-lhe reconhecida a paternidade ou maternidade.  

De tal reconhecimento presumido de paternidade certamente não desaguam dúvidas 

quanto ao reconhecimento dos direitos existenciais daí decorrentes, como o direito ao nome, e 

apelidos de família. Melhor sorte não tem os questionamentos em torno da atribuição de direitos 

patrimoniais, dentre eles o direito sucessório, ao filho, que na oportunidade da morte de um dos 

seus genitores212 encontrava-se na condição exclusivamente de embrião ainda não implantado, 

ou mesmo aquele que sequer tinha sido concebido, a partir de sua fertilização in vitro. A 

hipótese que acaba por se estabelecer, quando se rejeita a possibilidade de reconhecimento de 

efeitos patrimoniais da filiação, tais como a herança, é de se reconhecer a paternidade de 

alguém, dando-lhe direitos distintos, comparado aos outros filhos, em virtude de uns terem 

nascido ou sido concebidos antes da morte do pai, e o outro, na oportunidade da morte do pai 

encontrar-se na condição de embrião ainda não implantado, ou mesmo ainda não fertilizado. 

Não enfrentaremos, por ora, o regime jurídico que deve ser aplicado ao caso em 

comento, nem a legitimidade sucessória de filhos concebidos após a morte do autor da 

herança213. No entanto, a afirmativa de que os filhos advindos de reprodução assistida homóloga 

ou heteróloga post mortem não teriam direitos sucessórios, apesar de assegurado o 

                                                           
212 Inobstante o art. 1.597 do Código Civil, que trata da presunção de paternidade, mencionar exclusivamente a 
presunção de que os filhos foram concebidos na constância do casamento relacionando à morte do marido e prévia 
autorização do marido, tais parâmetros devem atualmente ser ampliados e interpretados a partir da multiplicidade 
de situações fáticas existentes. As hipóteses de reprodução assistida, desde a regulamentação da utilização de útero 
em substituição, na forma da Resolução......, podem se dar após a morte do pai ou da mãe. É certo que em virtude 
dos limites pertinentes à presente tese, não nos será possível analisar todas as hipóteses possivelmente decorrentes 
dos casos de reprodução assistida, no entanto, o direito à filiação, que é direito fundamental deverá igualmente ser 
preservado independente de tratar-se, especialmente nos casos de reprodução assistida, de reprodução assistida 
ocorrida entre casais casados ou que vivam em união estável, que sejam heterossexuais ou homossexuais, ou ainda 
que tenham se utilizado da cessão de útero em substituição.  
213 Serão analisados no capítulo 4 desta pesquisa a aplicabilidade da legitimidade sucessória, estabelecida no art. 
1.798 do Código Civil, ao prever que “legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento 
da abertura da sucessão” aos filhos advindos de reprodução assistida, cuja fertilização ou implantação em útero se 
deu após a morte de um dos genitores, assim como o regime jurídico a ser aplicado em cada uma das hipóteses. 
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reconhecimento de paternidade, assim como os direitos existenciais dela decorrentes, seria 

conclusão que ofende diretamente a filiação como direito fundamental e o princípio da 

igualdade jurídica entre os filhos. A constituição da paternidade após a morte do pai ou da mãe 

não é novidade trazida pelas técnicas de reprodução assistida, uma vez que o ordenamento 

jurídico reconhece a possibilidade de adoção póstuma no § 6º, do art. 42 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente214. Do mesmo modo que no caso de adoção póstuma a constituição da 

paternidade se dará após a morte do pai ou mãe215, nas técnicas de reprodução assistidas há o 

surgimento da situação jurídica do filho, depois de aberta a sucessão. Se no caso da adoção, em 

virtude do princípio da igualdade jurídica entre os filhos, o filho oriundo de processo de adoção 

terá os mesmos direitos dos filhos advindos de outra origem, não há porque questionar a 

extensão dos direitos dos filhos derivados das técnicas de reprodução assistida post mortem, 

sem que se viole o direito fundamental à filiação e a igualdade jurídica entre os filhos. 

Conclui-se, portanto, que questionamentos pertinentes à segurança jurídica da partilha 

de bens do falecido, ou ao prazo para que o filho pudesse perquirir tais direitos, temas que serão 

enfrentados no capítulo quatro, são matérias a ser solucionadas quando da regulamentação do 

direito, sem que se possa cercear a atribuição de direitos sucessórios aos filhos oriundos das 

técnicas de reprodução assistida homóloga ou heteróloga post mortem sem violação do direito 

fundamental aqui comentado.  

 

2.2. Os Direitos Fundamentais Patrimoniais. 

No presente tópico analisaremos os direitos fundamentais de propriedade e de 

herança. O direito fundamental de herança está imbricado no direito de propriedade pois dele 

                                                           
214 Cf. art. 42, § 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após 
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença Texto 
do dispositivo legal”. A noção de inequívoca manifestação de vontade tem merecido da doutrina e da 
jurisprudência interpretação ampla. Efetivamente o STJ. Terceira Turma. REsp. 1500999/RJ. Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 12/04/2016 reconheceu que  a “comprovação da inequívoca vontade do de cujus 
em adotar, prevista no art. 42, § 6º, do ECA, deve observar, segundo a jurisprudência desta Corte, as mesmas 
regras que comprovam a filiação socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se filho fosse e o 
conhecimento público dessa condição”. Também o STJ. Quarta Turma. REsp. n. 457.635/PB. Relator: Min. Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 19-11-2002 decidiu que “reconhecimento da filiação na certidão de batismo, 
a que se conjugam outros elementos de prova, demonstra a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser declarado 
ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o procedimento para a formalização da adoção. Procedência da 
ação proposta pela mulher para que fosse decretada em nome dela e do marido pré-morto a adoção de menino 
criado pelo casal desde os primeiros dias de vida. Interpretação extensiva do artigo 42, § 6º, do ECA”.  
215 Cf. art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, 
que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão”. O vínculo da adoção 
constitui-se pela sentença de mérito, que deverá ser inscrita no registro civil (art. 47, caput, ECA). É a partir do 
trânsito em julgado da sentença que a adoção produz os seus efeitos, exceto na hipótese de adoção post mortem, 
quando então seus efeitos retroagem á data do óbito (art. 47, § 7º, ECA). 
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decorre, sendo na verdade um reflexo do direito de propriedade, a tal ponto que alguns 

ordenamentos jurídicos incluem o direito sucessório no capítulo que trata das formas de 

aquisição de propriedade.  Efetivamente, o Códigos francês e o espanhol tratam do direito das 

sucessões no livro que regulamenta os modos de aquisição da propriedade. O Código Civil 

francês trata do Direito das Sucessões dentro do Livro III destinado aos diferentes modos pelos 

quais se adquire a propriedade, no Título I Das Sucessões (arts. 718-892) e no Título II Das 

doações (arts. 893-1100); Também o Código Civil espanhol regulamenta o direito das sucessões 

no Título III do Livro III que trata dos diferentes modos de adquirir a propriedade (arts. 657-

1.087). Segundo Xavier O’Callaghan Muñoz216, a sistemática do direito sucessório obedece a 

dois planos de Código Civil: o romano-francês e o germânico. Segundo o primeiro, seguindo a 

sistemática das Institutas, recolhidos pelo Código francês, no italiano de 1865 e no atual Código 

Civil espanhol, o Direito das Sucessões se encontra dentro do livro das ações e modos de 

aquisição de propriedade. Já a doutrina alemã, bem como o Código Suíço e o italiano de 1942 o 

considera como parte autônoma dentro do ordenamento jurídico civil. 

Além disso, algumas Constituições se referem aos direitos fundamentais de 

propriedade e da herança no mesmo inciso, face a ligação entre eles. Nesse sentido a 

Constituição alemã dispõe no inciso 1 do art. 14 que a “propriedade e o direito de sucessão são 

garantidos. Seus conteúdos e limites são definidos por lei”. Também assim a Constituição 

italiana ao tratar desses direitos fundamentais no seu art. 42217. Os direitos individuais 

pertinentes à propriedade comtemplam simultaneamente o direito de propriedade e o direito de 

propriedade hereditária218. Conforme lição de Theodor Kipp219 nas Constituições dos Estados 

em que se protege a liberdade do indivíduo, o direito das sucessões é garantido juntamente com 

a propriedade privada. A relação de proteção das liberdades como direito fundamental com a 

proteção do direito de propriedade e do direito de herança como direitos fundamentais se 

estabelece a partir da perspectiva do direito de propriedade como signo de liberdade. Inobstante 

seu conteúdo patrimonial, a associação dos direitos de propriedade e de herança com as 

                                                           
216 MUÑOZ, Xavier O’Callaghan. Compendio de Derecho Civil, tomo V Derecho de Sucessiones, Madrid: 
Universitaria Ramón Arecer, 2018, p. 23-24.  
217 Cf. art. 42 da Constituição italiana: “A propriedade é pública ou privada. Os bens económicos pertencem ao 
Estado, ou a entidades, ou a particulares. A propriedade privada é reconhecida e garantida pela lei, que determina 
as suas formas de aquisição, de posse e os limites, no intuito de assegurar a sua função social e de torná-la acessível 
a todos. A propriedade privada pode ser, nos casos previstos pela lei e salvo indemnização, expropriada por 
motivos de interesse geral. A lei estabelece as normas e os direitos da sucessão legítima e testamentária e os 
direitos do Estado sobre as heranças”. 
218 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017, p. 215. 
219 KIPP, Theodor. Tratado de Derecho Civil – Derecho de Sucesiones, 1976, tomo V, 1 o, § 1o, p. 2. 
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liberdades se dá em virtude de ser essencial, para o livre e pleno desenvolvimento da pessoa a 

existência de liberdade econômica. 

 

2.2.1. O Direito de Propriedade como Direito Fundamental. 

 “Essa cova em que estás, com palmos medida, / é a 
conta menor que tiraste em vida. / É de bom tamanho, nem largo 
nem fundo, / é a parte que te cabe neste latifúndio. / Não é cova 
grande. É cova medida, / é a terra que querias ver dividida” 220.  

No âmbito da presente pesquisa, qual seja atribuição de direitos sucessórios aos filhos 

advindos das técnicas de reprodução assistida post mortem, antes de abordar o direito de 

herança como direito fundamental é imperioso tratar do direito de propriedade como direito 

fundamental, eis que só haverá que se falar em direito de herança nos regimes jurídicos em que 

se garanta a propriedade privada. Dadas as restrições impostas pela nossa pesquisa, não 

analisaremos a evolução histórica da propriedade desde as suas origens até seu reconhecimento 

como direito fundamental, mas tão somente pontuaremos alguns aspectos dessa evolução que 

destaquem nesse direito fundamental a proteção de direitos existenciais. 

Em verdade ao garantir-se a propriedade privada dos indivíduos, seria inócua tal 

proteção se não fosse garantido em igual proporção o direito de herança de seus sucessores. Em 

um ordenamento em que é garantida a livre iniciativa e a propriedade privada221, que sentido 

existiria a aquisição e preservação de propriedade por determinada pessoa, se quando de sua 

morte, a transmissão de seus bens não fosse assegurada a seus sucessores, legítimos ou 

testamentários? Assim, ao tratarmos do direito sucessório, ou do direito fundamental de 

herança, estamos abordando o direito de propriedade em suas múltiplas perspectivas.  

Por um lado, o direito a transmissibilidade de bens em decorrência da morte de 

determinada pessoa é decorrente do direito de propriedade dessa pessoa. Direito que tal 

indivíduo tem de manter os bens que lhes são próprios e transferi-los como parte de seu 

                                                           
220 MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 108. 
221 Além de ser direito fundamental a propriedade privada, junto da livre iniciativa constitui princípio da ordem 
econômica, consoante disposto no art. 170 da CF/1988: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função 
social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente;VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - 
busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 
porte. IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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patrimônio para seus sucessores. Do mesmo modo o direito fundamental de herança também 

reflete o livre exercício das faculdades jurídicas da propriedade222, especialmente o poder de 

disposição, alienação dos bens, quando é legítimo ao autor da herança, no exercício de seu 

direito de propriedade, na ausência de herdeiros necessários223 dispor em testamento da 

totalidade de seus bens, e quando da existência de herdeiros necessários, dispor livremente de 

50% de seu patrimônio224. Por outro lado, o direito fundamental de herança reflete o direito à 

propriedade e o direito de propriedade dos sucessores do falecido, sejam eles herdeiros 

legítimos ou testamentários.  

O direito fundamental à propriedade embasará o direito fundamental de herança dos 

herdeiros necessários, que não podem ser afastados da herança por simples manifestação de 

vontade do autor da herança, limitando, neste caso, o exercício do direito de propriedade, quanto 

à disposição gratuita de patrimônio, seja por doação, seja por testamento225, e garantindo o 

acesso à propriedade pelos referidos herdeiros. Em paralelo o direito fundamental de 

propriedade também fundamenta o direito fundamental de herança dos herdeiros legítimos ou 

testamentários, quando em razão do princípio da saisine226, no exato momento da abertura da 

sucessão, em virtude do direito de herança os sucessores já reputam-se efetivamente 

proprietários do acervo hereditário. A análise do direito fundamental à propriedade e de 

propriedade como fundamentos ou requisito ao direito de herança será de extrema importância 

eis que ao atribuir ou não direito sucessório a determinada pessoa o conflito em torno da 

propriedade não se dá como hodiernamente acontece, através da disputa e reivindicação da 

propriedade entre duas pessoas.  

Quando o conflito em torno da propriedade se dá a partir da atribuição de direitos 

sucessórios, em regra, não há o que se falar de perda da propriedade de determinada pessoa em 

benefício de outra pessoa, mas sim da qualidade de proprietário ou não que determinada pessoa 

                                                           
222 Cf. art. 1.228 do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 
223 Cf. art. 1.845 do CC: “São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. 
224 Conforme lição de MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões, vol. I, p. 373: “Legítima é a porção do 
patrimônio individual que por morte de qualquer pessoa obrigatoriamente cabe a seus parentes assim privilegiados 
por lei”. No direito pátrio a legítima é um direito de sucessão que a lei atribui a determinados parentes do autor da 
herança (descendentes, cônjuge e cônjuge), sobre metade dos bens da herança, da qual não podem ser privados 
senão por serem condenados como indignos ou deserdado pelo de cujus. 
225 Cf. art.549 do CC: “. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da 
liberalidade, poderia dispor em testamento”. 
226 Cf. art. 1.784 do CC: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 
testamentários”. O denominado droit de saisine estabelece uma presunção de que, com a morte do autor da 
herança, automaticamente é transferida a seus herdeiros a posse sobre todos os seus bens. O Código Civil 
estabelece no art. 1.784 que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 
testamentários. 
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terá em virtude de ser herdeiro. Efetivamente, o reconhecimento de filho superveniente, em 

relação aos seus direitos sucessórios, tem efeitos ex tunc, isto é retroagem à data da abertura da 

sucessão (morte do autor da herança). Logo, por exemplo, aquele filho que acreditava ser o 

único herdeiro, ao se reconhecer o direito sucessório do filho superveniente, desde a abertura 

da sucessão não era herdeiro de 100% do patrimônio do de cujus, mas tão somente de 50%. Na 

verdade, sua quota hereditária transmitida pela saisine227 era da metade do acervo hereditário. 

No caso da presente pesquisa ter tais elementos esclarecidos é de fundamental relevância na 

medida em que o destinatário do direito sucessório em questão, filho advindo de reprodução 

assistida post mortem não existirá no momento da abertura da sucessão. 

A proteção da propriedade na Constituição de 1988 não chega a ser uma novidade no 

direito pátrio228, tendo em vista que todas as nossas Constituições, desde a do Império, previram 

a proteção da propriedade229. A grande novidade foi passar a reconhecer os direitos individuais 

e coletivos, e entre eles o direito à propriedade e o direito de propriedade, como  direitos 

fundamentais. Efetivamente, o art. 5ᵒ, caput230 e seu inciso XXII231 se incluem entre os direitos 

individuais e coletivos que por sua vez estão dentro do Título II que trata dos direitos e garantias 

fundamentais. Em que pese alguns críticos  à qualidade de direito fundamental dada à 

propriedade, seu fundamento encontra conforto tanto em argumentos filosóficos, como 

jurídicos, seja sob a ótica daqueles que fundam os direitos fundamentais em valores liberais, ou 

aqueles que fundam a propriedade como direito fundamental a partir da realização do princípio 

da dignidade da pessoa humana, e do mínimo existencial.  

Ressalte-se que em 1.681232 John Locke já reconhecia entre os direitos naturais do 

homem, ao lado da liberdade, a propriedade, afirmando que “nenhuma sociedade política pode 

existir ou subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade e, para tal, de punir os 

delitos de todos os membros dessa sociedade” 233, completando mais adiante que por 

                                                           
227 Cf. art. 1.784 do CC. 
228 ARONNE, Ricardo. “Âmbito de garantia da propriedade privada como direito fundamental”. In: CANOTILHO, 
J. J Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lenio Luiz (coord.). Comentários 
à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 232. 
229 Constituição de 1824, art. 179, XXII (Título VII Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos);  
Constituição de 1891, art. 72, § 17 (Seção II Declaração de Direitos); Constituição de 1934, art. 113, XVII 
(Capítulo II Dos Direitos e Garantias Individuais); Constituição de 1937, art. 122, XIV (Dos Direitos e Garantias 
Individuais), suspenso pelo Decreto 10.358 de 1942; Constituição de 1946, art. 141, §16 Capítulo II Dos Direitos 
e Garantias Individuais; Constituição de 1967, art. 150, § 22 (Capítulo IV Dos Direitos e Garantias Individuais). 
230 Cf. Constituição de 1988, art. 5ᵒ, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  
231 Cf. Constituição de 1988, art. 5ᵒ, XXII: “é garantido o direito de propriedade”. 
232 Data da publicação dos Dois Tratados sobre o Governo de John Locke. 
233 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo, 2005, p. 458, nº 87. 
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“propriedade deve-se entender aqui, como em outros lugares, a propriedade que os homens têm 

sobre suas pessoas e bens” 234. A partir da noção do direito de se apropriar de bens e da liberdade 

a ele associada, a propriedade foi consagrada como direito fundamental de primeira geração, 

junto ao direito à vida, à liberdade, e à igualdade, com influência do liberalismo burguês do 

século XVIII calcado em uma visão individualista. Os direitos fundamentais chamados de 

primeira geração, foram concebidos como defesa perante o Estado, isto é, visando a não 

intervenção do Estado235. Canotilho destaca esse aspecto negativo dos direitos fundamentais ao 

ensinar que eles são garantidos como direitos a ato negativos, isto é, como “direito à não 

eliminação de posições jurídicas (ex.: art. 62.°/1 - direito à não eliminação da propriedade 

privada e à sua transmissão em vida ou por morte)236”.  

No mesmo sentido de preservação da situação jurídica da propriedade, de defesa do 

proprietário frente ao Estado, se estabelece a proteção da propriedade na Constituição 

americana. Apesar de a Constituição da América de 1787 não apresentar um catálogo de direitos 

fundamentais, com a Quinta Emenda de 1791 se garantiu que “nenhuma pessoa (...) será 

desprovida de sua vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal”237. Além do 

aspecto negativo da propriedade analisaremos o conteúdo efetivo de cada forma de proteção da 

propriedade, seja na garantia fundamental do direito à propriedade, como no direito de 

propriedade, seja nos fundamentos de sua proteção. Se o âmbito de proteção de permanência 

do direito de propriedade238 é de extrema relevância, também em relação ao direito sucessório, 

quando por exemplo, além de assegurar o direito de herança, também é assegurada a proibição 

de confisco239, esse âmbito de proteção terá especial incidência na proteção da propriedade em 

face do Estado ou de terceiro não proprietário. 

Em nosso objeto de estudo, contudo, considerando não se tratar de situação de conflito 

de direitos de um proprietário e um não proprietário, assumirá mais relevo a defesa da 

                                                           
234 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo, 2005, p. 541, nº 173. 
235 Grande parte da doutrina inclui o direito de propriedade entre os denominados direitos de primeira geração: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira e NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 315; SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme 
e MATIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2018, p. 318. 
236 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1258-1259. 
237 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MATIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2018, p. 407. 
238 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 765. A garantia de permanência do direito de propriedade seria equivalente à garantia 
de instituto, assegurando a permanência do instituto da propriedade. 
239 O direito à herança dos herdeiros n]ao impede a cobrança do denominado imposto de transmissão causa mortis. 
Tendo em vista que trata de imposto estadual a alíquota varia de estado para estado. 
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propriedade, seja em sua vertente de direito à propriedade, seja em sua perspectiva de direito 

de propriedade, a partir dos valores que estruturam o rol dos direitos fundamentais. Trata-se, 

no caso presente do reconhecimento do direito à propriedade ou do direito de propriedade 

decorrente da qualidade de herdeiro necessário, qual seja descendente do autor da herança, cuja 

existência se implementou a partir de reprodução assistida post mortem. Não cuidaremos da 

defesa da propriedade frente a sujeito não proprietário, mas sim do compartilhamento dos bens 

que compõem o acervo hereditário, diante do filho nascido de reprodução assistida post mortem 

pleitear sua concorrência com outros filhos do autor da herança ou da busca do direito 

sucessório contra quem seria herdeiro, caso tal filho não tivesse nascido.  

Tornar-se-á de fundamental importância buscar, além do conteúdo, os valores 

estruturantes da proteção da propriedade como direito fundamental dada a qualidade dos 

direitos em conflito ser a propriedade relacionada ao direito sucessório de ambos os 

personagens. Nesse âmbito trataremos, portanto, dos valores existenciais inerentes à 

propriedade. Dito de outro modo, considerando que o direito sucessório, decorrente do direito 

de herança, nada mais é do que uma das formas de transmissão de direitos e obrigações, dentre 

eles o direito de propriedade, reconhecer a indispensabilidade de tutela sucessória aos filhos 

advindos de reprodução assistida post mortem, não significa simplesmente reconhecer a 

atribuição de um direito patrimonial, mas mais do que isso, significa também a garantia de 

satisfação de direitos existenciais e implemento da dignidade da pessoa humana. 

A proteção da propriedade, seja em sua perspectiva de direito à aquisição, seja em sua 

perspectiva de manutenção da propriedade no patrimônio de seu titular, ao ser alçada ao 

patamar de direito fundamental adquire contornos distintos. Nas palavras de Ricardo Aronne240 

o que se dá é a existencialização dos institutos e instrumentos patrimoniais, dentre eles a 

propriedade, em prol da satisfação de direitos existenciais e garantia da dignidade da pessoa 

humana. O referido autor afirma que, “com isso, a propriedade perde sua condição de fim para 

ostentar uma condição de meio; um papel social a ser desempenhado e não um destino que 

engolfa a sociedade e dá sentido material ao mercado que constitui um hommo economicus”241 

[grifei]. A proteção da propriedade como direito fundamental afasta-se, portanto, de sua 

vertente patrimonialista e individualista, especialmente porque para sua proteção passa a estar 

condicionada ao cumprimento de sua função social. 

                                                           
240 ARONNE, Ricardo, “Direito à propriedade”. In: CANOTILHO, J. J Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, 
SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lenio Luiz (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2014, p. 232. 
241 Ibid. p. 233. 
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O caput do art. 5o da Constituição Federal de 1988 dispõe que “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 segurança e à propriedade”. 

Em paralelo, o mesmo dispositivo constitucional, no inciso XXII, dispõe que “é garantido o 

direito de propriedade”. O tratamento da propriedade como direito fundamental parte, portanto, 

de dois conteúdos distintos que se relacionam. Inicialmente é assegurando o direito fundamental 

à propriedade. Uma primeira acepção do direito à propriedade é certamente inerente ao direito 

que todos, sem quaisquer critérios de discriminação possuem de adquirir propriedade, de se 

tornar proprietário, de quaisquer bens que sejam passíveis de serem apropriados. Em paralelo 

ao direito de toda e qualquer pessoa tornar-se proprietária, o direito fundamental à propriedade, 

assume perspectiva relacionada à satisfação das necessidades mínimas que qualquer ser 

humano tem. 

Sob esse prisma, o direito fundamental à propriedade deve assegurar que toda e 

qualquer pessoa tenha os bens mínimos e fundamentais ao desenvolvimento de sua vida com 

dignidade. Ricardo Aronne, ao tratar do novo formato da propriedade, ressalta que deve ser 

relacionado ao direito à propriedade  

“um destaque especial advém para o acesso à propriedade no caráter mais vulgar do 
termo. Trata-se do acesso aos bens como mínimo social, a expressar o próprio 
conjunto de direitos fundamentais que imprime o telos do Programa de Estado e do 
sistema jurídico, o qual expressa e instrumentaliza esse Estado e a respectiva 
sociedade em todos os seus setores e regulamentações, para além e em resistência ao 
espetáculo em consumo e mercado”242. 

O direito à bens mínimos que assegurem vida com dignidade, é tratado por Luiz Edson 

Fachin como a necessidade de assegurar-se patrimônio mínimo, teoria segundo a qual, deva ser 

interpretadas as normas de direito patrimonial, a fim de que sejam impregnadas pelo valor de 

dignidade da pessoa humana. Assim, nas palavras de Fachin 

“Na inegável transformação que abre portas, sob a crítica dos paradigmas tradicionais, 
ao Direito Civil contemporâneo abre-se espaço para dar um passo adiante. A garantia 
pessoal de um patrimônio mínimo, do qual ninguém pode se assenhorar forçadamente, 
sob hipótese legítima alguma, pode ser esse novo horizonte. Parece inafastável alguma 
subjetividade inerente ao conceito de vida digna. Mesmo assim, é ineliminável a 
existência de uma esfera de integração a cargo do aplicador, considerando-se, 
ademais, as peculiaridades do caso concreto”243 

                                                           
242 ARONNE, Ricardo, “Direito à propriedade”. In: CANOTILHO, J. J Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, 
SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lenio Luiz (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2014, p. 234. 
243 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 304-305. 
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O direito fundamental à propriedade justifica, portanto, o acesso, a aquisição da 

propriedade, que é direito de todos indistintamente. Todavia, certas formas de aquisição de 

propriedade, também calcadas no direito fundamental à propriedade não são destinadas a toda 

e qualquer pessoa, mas sim especificamente relacionadas a certas situações jurídicas 

específicas, como a usucapião especial constitucional e o direito de herança de determinadas 

pessoas. Expliquemos. Se por um lado o direito a aquisição de bens imóveis por usucapião244 é 

possível a toda e qualquer pessoa, independente das características subjetivas do possuidor, o 

direito à aquisição de propriedade imóvel através da usucapião constitucional, prevista em sua 

modalidade urbana, no art. 183245 da Constituição Federal de 1988 e na modalidade rural, no 

art. 191246 da CF/88 é de legitimidade exclusiva de certas pessoas, em virtude da finalidade 

social pretendida pelo instituto. A usucapião constitucional, seja na modalidade urbana, seja em 

sua aplicabilidade rural não se encerra simplesmente na determinação de aquisição de 

propriedade em virtude do exercício de posse, por determinado lapso temporal, com animus 

domini, sem oposição, preenchendo os requisitos legais. Mas sim, como forma de melhor 

distribuição de propriedade imóvel, urbana ou rural, destinando-se exclusivamente a sujeitos 

não proprietários247.  

No mesmo sentido podemos identificar que o direito fundamental à propriedade 

através do direito de herança abstratamente é assegurado a todo e qualquer indivíduo. Todo e 

qualquer cidadão possui, abstratamente o direito de ser herdeiro, legítimo ou testamentário. No 

entanto, a legitimidade sucessória depende de certos requisitos disciplinados por legislação 

infraconstitucional248, especialmente da ordem de vocação hereditária249, no que tange à 

                                                           
244 A aquisição de bens imóveis por usucapião é disposta pelo Código Civil, no art. 1.238 e seguintes, inexistindo 
qualquer peculiaridade pessoal ao possuidor nas modalidades de usucapião extraordinária (art. 1.238, CC) e 
usucapião ordinária (art. 1.242, CC). 
245 Cf. art. 183 da Constituição Federal: “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. 
246 Cf. art. 191 da Constituição Federal: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta 
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade”.  
247 O objetivo de contemplar sujeitos não proprietários é notório não só pela necessidade do possuidor não ser 
proprietário de outro bem imóvel, urbano ou rural, mas especialmente pelo fato dessa modalidade de usucapião só 
poder ser deferida a mesma pessoa uma única vez. Sobre o tema: SALLES, José Carlos de Moraes. Usucapião de 
bens imóveis e móveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 291: “O art. 183 da Carta Magna quis, 
evidentemente, beneficiar os que não fossem proprietários, pessoas, geralmente, de poucas posses e vítimas, como 
se viu anteriormente, de loteamentos clandestinos ou de negócios imobiliários mal realizados”. 
248 Sobre a legitimidade dos herdeiros consulte-se Capítulo 4. 
249 Cf. o art. 1.829 do CC: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência 
com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
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sucessão legítima, objeto específico dessa pesquisa. Dito de outro modo, inobstante ser a 

legislação infraconstitucional, especificamente o Código Civil, que regulamenta quem são as 

pessoas legitimadas a suceder em determinada sucessão aberta, tais regras possuem seu 

fundamento de validade, especialmente quando trata-se de direito fundamental de herança de 

descendentes, em direitos fundamentais que antecedem até propriamente o direito fundamental 

de herança, qual seja, o direito fundamental à filiação e o direito fundamental à propriedade. 

Diante disso, a análise da fundamentalidade do direito de herança, que é expressamente disposto 

no rol dos direitos fundamentais, no inciso XXX, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, 

pertinente ao objeto de estudo na presente tese, qual seja o direito sucessório do filho advindo 

da reprodução assistida post mortem, não pode se afastar inicialmente da compreensão de ser 

decorrente do direito fundamental à propriedade; de que tal direito de acesso ao patrimônio do 

autor da herança, nesse caso, não pode ser suprimido pela vontade do autor da herança, por ser 

o descendente herdeiro necessário; e ainda, pelo aspecto existencial do direito de propriedade. 

O direito fundamental de herança, assim como as características dos herdeiros 

necessários serão tratadas adiante250, passando a nos concentrar no conteúdo efetivo do direito 

de propriedade, que especificamente em nosso objeto de estudo corrobora a inafastabilidade do 

direito de herança do filho advindo de reprodução assistida post mortem. 

Quando a constituição prevê a proteção da propriedade, antes de qualquer conteúdo 

efetivo que dê à propriedade, estabelece o que Miguel Nogueira de Brito denomina de garantia 

de instituto251, que seria, em síntese, a garantia constitucional de que o legislador 

infraconstitucional não legisle de forma a inviabilizar a permanência do instituto ou de sua 

proteção. Nesse sentido, a garantia de instituto, pode ser observada de modo a impedir que a 

legislação infraconstitucional inviabilize quaisquer das formas de aquisição da propriedade, 

garantidas pela constituição, expressas no direito fundamental à propriedade. Relacionando ao 

objeto central desta pesquisa, a garantia de instituto, e o pleno exercício do direito fundamental 

à propriedade serão algumas das causas determinantes, junto de outros direitos fundamentais, 

de não se poder, por norma infraconstitucional, cercear o direito à propriedade, que se 

concretiza através do direito de herança ao filho advindo de reprodução assistida post mortem. 

“Nesse sentido, pode afirmar-se que se a Constituição garante ‘a propriedade’, ela não 
garante apenas as posições jurídicas de direito privado actualmente existentes, mas 

                                                           
herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao 
cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais”. 
250 Sobre o direito fundamental à herança, consulte-se neste Capítulo o nº 2.2. 
251 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 748 e seguintes. 



78 
 

 

também a possibilidade de aceder a elas, ainda que não exactamente nos mesmos 
termos. Existiria assim um direito subjectivo ao poder de adquirir propriedade, 
significando que a dimensão objetiva da garantia da propriedade é assegurada através 
de uma extensão da respectiva dimensão subjectiva. Para além do direito fundamental 
de propriedade, no sentido de direito de defesa em face do Estado visando a 
manutenção da situações jurídicas criadas pelo legislador que possam ser qualificadas 
como propriedade em sentido constitucional, o poder de adquirir propriedade (isto é, 
o poder de aceder àquelas situações jurídicas), tal como o poder de casar, de formar 
associações ou fazer testamentos merece também tutela constitucional. (...) Nesse 
sentido, existe certamente um direito à propriedade, para além do direito de 
propriedade”252. 

Em seu segundo aspecto de proteção, a propriedade é garantida através do direito 

fundamental de propriedade, disposto no inciso XXII do art. 5o, da Constituição da República 

de 1988. Pode-se dizer que o direito à propriedade e o direito de propriedade, nos termos aqui 

tratados são duas faces da mesma moeda, eis que dois modos distintos de proteger a propriedade 

privada. A busca que se faz aqui pelo conteúdo do direito de propriedade, ou garantia de 

constitucionalidade da propriedade privada253, se estabelece em virtude da ineficácia de se tratar 

ou perquirir o conteúdo efetivo do direito fundamental de herança sem que se parta da premissa 

de conteúdo efetivo da propriedade.  

De fato, ao estabelecer a propriedade privada como princípio da ordem econômica, 

bem como direito fundamental, a Constituição Federal de 1988 protege e assegura múltiplas 

formas de propriedade254, cada qual com sua regulamentação própria. Pelos limites encerrados 

na presente pesquisa, diretamente relacionados a apurar o fundamento de transmissão da 

propriedade causa mortis aos herdeiros necessários, não analisaremos o conteúdo e 

legitimidade de proteção da propriedade privada, seja perante o Estado, seja perante terceiros255. 

A fim de legitimar o direito fundamental de herança, bem como auxiliar no estabelecimento de 

efetivo conteúdo à função social da herança, nos cumpre, portanto, analisar o que efetivamente 

                                                           
252 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 763. 
253 Cf. art. 170, II da Constituição Federal, que garante a propriedade privada: “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: II - propriedade privada”. 
254 ARONNE, Ricardo, “Do garantismo proprietário à garantia proprietária”. In: CANOTILHO, J. J Gomes, 
MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lenio Luiz (coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 313: “Destaque, diante de todo o exposto, é a 
unidade do sistema jurídico para além da própria irradiante unidade constitucional que o centraliza e constitui a 
partir dessa nuclearidade. Não há uma propriedade civil, uma propriedade mercantil, ou seja qual for a propriedade 
disciplinar que o conceitualismo abstraia, em contraponto a uma propriedade constitucional. Existe uma 
arquitetura fractual que o sistema emana para todo o estatuto proprietário, que por ele é positivado e que nele se 
deve legitimar”.  
255 Corriqueiramente o conteúdo de proteção constitucional do direito de propriedade é analisado no bojo de 
conflitos proprietários que se estabelecem entre o proprietário e o Estado ou entre o proprietário e terceiros não 
proprietários, situados no âmbito de ações reivindicatórias, em virtude de violações ao direito de propriedade. No 
caso da presente pesquisa o fundamento de reivindicação das pessoas envolvidas no conflito será o mesmo, a 
propriedade advinda da herança. 
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é protegido a partir da Constituição Federal ao determinar-se o direito fundamental de 

propriedade, e qual seria seu efetivo conteúdo relacionado ao titular. 

Podemos afirmar, portanto, que a proteção constitucional da propriedade inicialmente 

expressa uma espécie de garantia de manutenção do bem, objeto da propriedade, no patrimônio 

do proprietário. Seria a garantia de manutenção ou permanência do patrimônio, especialmente 

com a possibilidade de manutenção do exercício de poderes sobre o bem objeto de sua 

propriedade. Em paralelo é assegurado o direito de seu equivalente econômico, expresso tanto 

na possibilidade de alienação do bem e troca por seu equivalente econômico. Fato é de que a 

garantia de manutenção da propriedade, ou dos bens sobre os quais se tem propriedade possui 

mais expressivo significado do que simplesmente o direito ao respectivo equivalente 

econômico. Existe um conteúdo da propriedade, que importa ao proprietário para além de seu 

respectivo valor, que justifica inclusive o direito de sequela256 que acompanha a proteção da 

propriedade. Esse conteúdo em muito se relaciona com o direito e a intenção de transferência 

de determinado bem a certas pessoas a partir do direito de herança. Essa relação é demonstrada 

por Miguel Nogueira de Brito ao comentar a proteção da propriedade contra a expropriação: 

“A conclusão de Schmitt é a de que a interpretação dominante do artigo 153º257 conduz 
ao seguinte resultado: ‘a palavra ‘propriedade’no artigo 153º tem mais do que um 
sentido, na medida em que, por um lado, ela significa o instituto jurídico propriedade, 
que o legislador não pode eliminar, e, por outro lado, significa todos os direitos 
patrimoniais privados, em relação aos quais o legislador está vinculado pelas 
determinações da expropriação do n.o 2’. Simplesmente, segundo Schmitt afirmou 
num posfácio de 1958 a um ensaio inicialmente publicado em 1929, não basta uma 
indemnização para compensar os estragos relacionados com a redução da propriedade 
a um direito patrimonial geral. Aquilo que é assim destruído ‘não é apenas a 
propriedade do solo e bens, mas a ideia de uma ligação espacial entre casa e habitação, 
e família, a união entre propriedade e herança”258. 

Se formalmente ao se garantir o direito fundamental de propriedade estar-se-á 

garantindo a manutenção dos referidos bens no patrimônio de seu titular, substancialmente, o 

que está em jogo é o conteúdo efetivo que justifica, inclusive, a proteção da propriedade como 

direito fundamental. Se por um lado, severas críticas são direcionadas a inclusão do direito de 

propriedade no rol dos direitos fundamentais, em virtude  da propriedade não expressar 

propriamente elementos inerentes à qualidade de ser humano, sua proteção como direito 

fundamental é absolutamente relacionada ao fato de que substancialmente ao proteger-se o 

                                                           
256 O direito de sequela é atinente ao direito de reivindicar que possui o proprietário, disposto no art. 1.228 do CC, 
que garante que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 
de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 
257 Trata-se de comentário ao art. 153º da Constituição de Weimar 
258 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 764. 
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direito de propriedade, o que está sendo protegido é a autonomia econômica de seu titular e a 

satisfação de direitos existenciais259. 

Para além do direito fundamental de propriedade ser premissa do direito de herança, 

uma vez que não haveria que se falar de direito de herança caso a propriedade não fosse 

efetivamente garantida em nosso sistema jurídico, é imperioso observar que, por vezes, o 

reconhecimento de direito sucessório ao filho advindo de reprodução assistida post mortem 

poderá determinar conflito entre o direito de propriedade de filhos já nascidos ao tempo da 

abertura da sucessão com o filho superveniente do autor da herança. Expliquemos.  

Imagine-se que ao tempo da abertura da sucessão do autor da herança ele já tivesse 

dois filhos, e posteriormente, nascesse filho advindo de reprodução assistida post mortem. Caso 

o filho superveniente venha a nascer antes de efetivada a partilha dos bens do autor herança, o 

conflito que se estabelece entre eles se dá exclusivamente no plano de reconhecer-se ou não 

reconhecer-se o direito sucessório do filho advindo de reprodução assistida post mortem260, 

ainda que isso reflita no quantitativo de seu direito de propriedade transferido pela saisine. 

Todavia, se eventualmente o filho superveniente, advindo de reprodução assistida post mortem 

vier a ser implantado em útero após ser efetivada a partilha dos bens deixados pelo autor da 

herança, eventual petição de herança261 formulada pelo herdeiro superveniente reivindicará 

parte dos bens, deixados pelo autor da herança que já se encontram no patrimônio dos filhos 

existentes ao tempo da abertura da sucessão. Nessa hipótese o reconhecimento de direito 

sucessório ao herdeiro superveniente determinará efetivo conflito entre o direito fundamental 

de herança do filho nascido em decorrência de reprodução assistida post mortem e o direito de 

propriedade, propriedade esta adquirida em virtude do exercício do direito de herança, dos 

filhos existentes ao tempo da abertura da sucessão. Em ambos os casos, contudo, cumpre 

                                                           
259 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 723 demonstra que concomitantemente convivem um conteúdo de propriedade de 
interesse individual e um conteúdo de proteção e interesse social: “A propriedade como direito constitucional serve 
assim duas funções diferentes e até opostas: uma função pessoal e privada assegurando uma zona de liberdade 
para o indivíduo na esfera da atividade económica; uma função social e pública, no âmbito da qual, muito embora 
a propriedade seja individual e confira ao proprietário uma considerável discricionariedade no que respeita ao seu 
uso, ela é ordenada ao bem comum da sociedade que a reconhece”. 
260 A superveniência de filho do autor da herança pode determinar a rompimento de testamento. De fato, estabelece 
o art. 1.793 do CC que “sobrevindo descendente sucessível ao atestador, que não o tinha ou não o conhecia quando 
testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador”. O efeito 
da ruptura do testamento nesse caso é a ineficácia da totalidade do testamento, ressalvada as disposições de caráter 
extrapatrimoniais, passando a sucessão a se reger pelas regras da sucessão legítima.  
261 Sobre o regime jurídico a ser aplicado ao direito sucessório do herdeiro superveniente, advindo de reprodução 
assistida post mortem, consulte-se o Capítulo 4. 
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ressaltar que o reconhecimento dos direitos sucessórios do herdeiro superveniente retroagirá a 

data da abertura da sucessão. 

Sem determinar previamente o direito que deva prevalecer em tais hipóteses, é 

imperioso reconhecer que os personagens em conflito, nos limites da presente pesquisa, são os 

herdeiros necessários ou o filho superveniente de reprodução assistida post mortem (herdeiro 

necessário) e herdeiros facultativos (colaterais), cuja propriedade que pleiteiam ou defendem, 

como na situação acima exposta, é derivada do direito de herança. Por isso torna-se primordial 

considerar que o direito de propriedade advindo do direito de herança, além de ser um direito 

fundamental por si só, e refletir a concretização de outro direito fundamental, qual seja o direito 

de herança, em se tratando de direito assegurado a herdeiros necessários, no caso descendentes, 

expressará ainda outros valores. A aquisição da propriedade em decorrência do direito 

fundamental de herança, quando exercido pelos filhos, expressam a garantia do direito 

fundamental à filiação, bem como a igualdade entre os filhos. 

Ademais, decorrente da solidariedade familiar, fato que deverá ser considerado é que, 

ao tratarmos de herdeiro superveniente, qual seja filho nascido em decorrência de reprodução 

assistida realizada após a morte do genitor, tratar-se-á de pessoa de tenra idade, absolutamente 

incapaz262, para quem o recebimento dos direitos sucessórios assegurará o livre 

desenvolvimento da personalidade e subsistência, sendo expressão da solidariedade familiar. 

Por tais motivos, junto dos fundamentos de proteção do direito de propriedade deverão ser 

analisados os fundamentos de proteção do direito fundamental de herança, bem como sua 

função social. 

A Constituição da República garante como direito fundamental aos brasileiros e aos 

estrangeiros o direito à propriedade, isto é, o direito de as pessoas adquirirem propriedade, de 

virem a serem proprietários263, quer através de contrato de compra e venda, doação ou 

usucapião, quer através da sucessão hereditária. Mas, além disso, também garante como direito 

fundamental o direito de propriedade264, isto é, como titularidade do direito subjetivo de 

propriedade que possibilita exigir a abstenção de todos no sentido de não intervirem no seu 

domínio com os consectários das faculdades de uso, fruição e disposição, direito esse garantido 

inclusive ao herdeiro após a abertura da sucessão com a morte do autor da herança. Um primeiro 

                                                           
262 Cf. art. 3o do CC: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
16 (dezesseis) anos”.  
263 Cf. art. 5o, caput da CR/1988: “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 propriedade [...]”. 
264 Cf. art. 5o, XXII, da CR/1988 “é garantido o direito de propriedade”. 
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ponto que merece ser ressaltado é o fato de que tratar de direito de herança é, necessariamente, 

tratar do direito à propriedade e do direito de propriedade. Partindo da premissa de que um dos 

modos de aquisição da propriedade é a herança, podemos reconhecer que o direito de herança, 

que terá seu conteúdo analisado em seguida, é uma das formas de satisfação do direito 

fundamental à propriedade. Uma vez implementada a transferência da propriedade pelo 

princípio da saisine265, estar-se-á diante da satisfação do direito fundamental de propriedade, 

ao garantir-se ao herdeiro proteger sua propriedade perante ao Estado e perante a terceiros. 

 

2.2.2. A Herança como Direito Fundamental. 

Como já reiterado por diversas vezes ao longo desta pesquisa, como reflexo direto da 

garantia do direito de propriedade, o direito fundamental de herança266 também é assegurando 

na Constituição da República de 1988. Diferente do que se passou com o direito de propriedade, 

que sempre gozou de proteção constitucional, ainda que passasse à sistemática de direitos 

fundamentais na Constituição de 1988, o direito de herança não vinha previsto expressamente, 

como direito fundamental nas Constituições brasileiras anteriores. As Constituições anteriores 

limitavam-se a se referir especificamente ao direito sucessório dos Imperadores267, ao direito 

sucessório em relação aos direitos dos autores268, ao direito do Estado cobrar imposto causa 

mortis269 e à sucessão de estrangeiro270. Pode-se afirmar que o direito sucessório era, portanto, 

assegurado constitucionalmente, ainda que não fosse previsto no rol de direitos individuais e 

coletivos. O âmbito de proteção do direito sucessório no ordenamento jurídico brasileiro, até 

sua inclusão no rol dos direitos fundamentais se deu por força das disposições do Código Civil 

de 1916, com pleno amparo na doutrina e na tradição histórica. A garantia do direito de herança 

em sede constitucional também existe em vários ordenamentos jurídicos271. 

                                                           
265  Cf. art. 1.784 do CC: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 
testamentários”. 
266 Cf. art. 5o, XXX, da CR/1988: “é garantido o direito de herança”.  
267 Cf. arts. 118, 119 e 120 da Constituição do Império de 1824. 
268 Cf. art. 72, § 26 da Constituição da República de 1891. 
269 Cf. art. 9º da Constituição da Constituição da República de 1891; Cf. art. 8º da Constituição de 1934; Cf. art. 
23 da Constituição de 1937; Cf. art. 19 e § 3º da Constituição de 1946; Cf. art. 24 da Constituição de 1967 
270 Cf. art. 61, da Constituição Republicana de 1891; Cf. art. 150, § 33 da Constituição de 1967. 
271 Cf. art. 14, n o 1 da Constituição alemã: “Se garante a propriedade e o direito de herança. As leis fixarão seu 
conteúdo e seus limites”; Cf. art. 62 n o 1 da Constituição portuguesa: “Se garante a todos o direito à propriedade 
privada e a sua transmissão em vida e depois da morte, nos termos da Constituição”. Cf. art. 33 n o 1 da Constituição 
espanhola: “Se reconhece o direito à propriedade privada e à herança”. Cf. art. 42 da Constituição italiana: “A lei 
estabelecerá as normas e os limites da sucessão legítima e testamentária e o dos direitos sucessórios do Estado”. 
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A proteção do direito de herança como direito fundamental é concretizada pelo 

legislador ordinário que estabelece seu conteúdo, a forma de seu exercício, os seus limites, 

sendo certo que o fato de ser o direito de herança reconhecido como direito fundamental não 

exclui seu reconhecimento como verdadeiro direito subjetivo272. Em momento anterior, o 

legislador infraconstitucional gozava de maior liberdade na regulação do conteúdo e limites do 

exercício do direito sucessório. Contudo, na medida em que o direito de herança é alçado ao 

patamar de direito fundamental, cujo conteúdo passa a ser integrado não somente pelo direito à 

transmissibilidade de bens pertencentes a determinada pessoa para depois de sua morte, mas a 

partir de todos os valores que orientam os direitos fundamentais, o legislador deve se subordinar 

a tais valores, devendo as normas infraconstitucionais serem interpretadas em consonância com 

o conteúdo constitucional do direito de herança. 

Tal garantia do direito de herança como direito fundamental vincula os poderes 

legislativos, executivo e judiciário, como direito diretamente aplicável. Nesse sentido é 

expresso o art. 1o, no 3 da Constituição alemã: “Os direitos fundamentais que a seguir se 

proclamam vinculam os poderes legislativo e executivo e aos tribunais de justiça, como direito 

diretamente aplicável”. No mesmo sentido dispõe o § 1o do art. 5o da Constituição da República 

de 1988, que determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. Desse modo, a norma constitucional tem por destinatários o Estado e os 

cidadãos273. Na qualidade de direito fundamental, o direito de herança é elevado à categoria de 

cláusula pétrea no art. 60, § 4o, IV, estabelecendo que “não será objeto de deliberação a proposta 

de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais”274. Dessa forma a 

Constituição “cria uma intangibilidade à herança demarcada pela vedação ao Estado de abolir 

o instituto ou restringir excessivamente o direito sucessório. Realizando, por exemplo, o 

confisco dos bens deixados por sucessão em virtude da morte”275. 

                                                           
272 Nesse mesmo sentido posiciona-se MARTINS-COSTA, Judith. In: J. J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira 
Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2014, p. 338; PENTEADO, Luciano de Camargo. Manual de Direito Civil – Sucessões. São 
Paulo: RT, 2014, p. 25: “O direito à herança é protegido constitucionalmente como direito subjetivo que tem 
natureza de direito fundamental”. 
273 MARTINS-COSTA, Judith. In: J. J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio 
Luiz Streck (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 338. 
274 PENTEADO, Luciano de Camargo. Manual de Direito Civil – Sucessões, p. 25: “Por ser direito fundamental 
da pessoa humana, considerado como de primeira geração ou de liberdade negativa frente ao Estado, é imune, 
como todos os demais direitos fundamentais, ao Poder Constituinte derivado, não sendo possível de ser deliberada, 
no Brasil, proposta de emenda constitucional tendente a aboli-lo (art. 60, § 4º, IV da CF/1988)”. 
275 MARTINS-COSTA, Judith. Op.cit. p. 338. 
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Nos parece que a intangibilidade à herança ou ao direito sucessório será ainda 

orientada por limites e valores mais rígidos, direcionados não exclusivamente a vedar a extinção 

ao direito em si ou ao confisco, mas de modo a que a regulamentação do direito de herança 

respeite e se conforme com os novos valores pertinentes aos direitos existenciais, bem como às 

relações familiares assegurados constitucionalmente. Se o direito de herança é decorrente do 

direito de propriedade, os valores sociais que orientam a função social da propriedade, também 

orientarão a função social da herança. Especialmente por ser a função social da herança 

pertinente à função social da propriedade qualificada pela realização de direitos existenciais 

decorrente das relações familiares. Por outro lado, se a herança legítima é decorrente das 

relações familiares, o direito sucessório necessariamente deverá se conformar aos direitos 

fundamentais incidentes nas relações familiares, tais como o direito fundamental à filiação e a 

igualdade jurídica entre os filhos. 

Em outras palavras, o direito fundamental de herança terá seu conteúdo delineado a 

partir da essência da transmissibilidade de bens e direitos causa mortis agregado aos valores 

constitucionais que a contornam. Na essência o direito de herança pode ser compreendido tanto 

pelo direito que tem o autor da herança em transmitir seus bens para depois de sua morte, assim 

como o direito que possuem os herdeiros de receber o patrimônio do falecido. Em outras 

palavras “a propriedade hereditária é definida como direito de recolher os bens da herança, 

enquanto patrimônio deixado pelo autor da sucessão, formado por bens e encargos. À guisa de 

complementação, a sucessão é estremada em legítima ou testamentária”276 A esse direito 

abstrato, outros valores orientarão as formas de sucessão, legítima ou testamentária, bem como 

os limites e normas compulsórias a serem observadas, que estabelecem certo equilíbrio entre a 

vontade do autor da herança e a necessária proteção da família e direitos existenciais a ser 

perseguida pelo direito sucessório. O direito fundamental de herança se conformará com outros 

princípios constitucionais, dentre eles o princípio da liberdade ou autonomia privada, na medida 

em que o ordenamento atribui liberdade ao autor da herança de dispor de seus bens, assim como 

da solidariedade familiar na medida em que a lei garante a intangibilidade da legítima dos 

herdeiros necessários, limitando o exercício do direito de testar do autor da herança. Além 

desses devemos ressaltar ainda orientando o regramento jurídico dos herdeiros necessários o 

direito à filiação e à igualdade jurídica entre os filhos. 

Entretanto, ressalte-se que a garantia como direito fundamental do direito de herança 

não impede a deserdação do herdeiro pelo testador ou de sua exclusão por indignidade em 

                                                           
276 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017, p. 216-217 
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decorrência de ação demandada pelos legitimados para tanto, justamente pelo direito de herança 

não ser absoluto ou desvinculado dos demais valores constitucionais. Nesse sentido veja-se a 

lição precisa de Martins-Costa277: 

“Nos arts. 1.785 a 2.027 do mesmo Código Civil se especifica essa regulamentação, 
inclusive as hipóteses de deserdação e de exclusão da herança (respectivamente, arts. 
1.961 a 1.965 e 1.814 a 1.818): não há contrariedade com a Constituição, pois o direito 
de herança existe in abstracto, mas, por causas especiais, enraizadas em profunda 
motivação axiológica e averiguáveis in concreto, o herdeiro pode ser dela afastado 
pelo próprio testador (deserdação) ou excluído pelos que têm legitimidade para tal 
(exclusão da herança). Isso ocorre justamente nos casos em que o ‘herdeiro’ age 
contrariamente à família como instituição e viola os deveres de solidariedade 
familiar”278. 

Se atualmente a correlação do direito de herança com valores e princípio 

constitucionais nos parece mais evidente, relevante observar que a justificação da herança já 

gozava de reflexões similares. Historicamente o direito de herança encontrará seu fundamento 

na propriedade familiar. Argumenta-se que a justificação ética da propriedade encontrará seu 

fundamento em servir para o cumprimento dos mais elevados fins da família279. Veja-se a lição 

de Ripert e Boulanger280:  

“A ideia mais antiga que explica o direito das sucessões, é que a propriedade tem um 
caráter familiar. O chefe de família exerce os direitos da comunidade familiar. Com a 
sua morte é substituído por um dos membros da família, convertido por sua vez em 
chefe. O herdeiro ocupa o lugar do defunto, assegura o culto privado e mantém o 
grupo”.  

Para os defensores do naturalismo (escolástico e racionalista) o fundamento intrínseco 

do direito sucessório decorre de uma ordem que emana da própria natureza. Para uns esse direito 

natural decorre do domínio da família, em que a personalidade dos filhos constitui uma 

emanação da de seus pais. Outros irão se amparar no dever que os pais têm de cumprir em 

relação aos filhos281. Argumenta-se também que como a lei admite e garante a propriedade 

pessoal do indivíduo, deve reconhecer a este o direito de transmitir essa propriedade a seus 

descendentes, que seriam uma continuação fisiológica dos pais. Explica-se que ao “desaparecer 

                                                           
277 MARTINS-COSTA, Judith. In: J. J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio 
Luiz Streck (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 340. 
278 Nesse sentido pronuncia-se: NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões, 2013, vol. 6, p. 
8: “Cogita-se, na esfera doutrinária, sobre a inconstitucionalidade das regras do Código Civil que preveem a 
deserdação (art. 1.814) e indignidade (art. 1.961), sob o argumento de que estas figuras constituem penas perpétuas, 
enquanto a Lei Maior veda as penas desta natureza, à vista do art. 5º, inciso XLVII, letra ‘b’. Tal conclusão, 
todavia, se nos afigura sem fundamento, pois a disposição constitucional tem em mira a pena privativa de liberdade 
e não a de índole patrimonial, pois do contrário, não se justificaria a pena de multa, que é de índole permanente”; 
LISBOA, Roberto Senise. Direito de Família e Sucessões, 2013, p. 350. 
279 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, 2008, tomo I, § 21, p. 32-33. 
280 RIPERT, Georges e BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, 1965, tomo X, (1ª parte), p. 
13. 
281 ZANNONI, Eduardo A. Op.cit. § 19, p. 28-29. 
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o caráter familiar da propriedade, o direito de sucessório apareceu como um complemento 

necessário da propriedade individual282. Uma propriedade temporária não permitiria ao homem 

assegurar a educação de seus filhos e não o incentivaria a conservar e aumentar seus bens”283. 

Com essa visão, o direito sucessório é uma afirmação da propriedade privada e um meio de 

fomentar o crescimento da riqueza. Defende-se que as pessoas poupam com a finalidade de 

poder gozar o fruto dos seus esforços, limitações e sacrifícios. Nesse sentido é a lição de 

Maximiliano284:  

“Com assegurar o direito de transmitir bens aos entes caros, mantem-se perpétuo 
estímulo ao trabalho e à economia, ao aperfeiçoamento e à constância no esforço útil. 
[...] Pois bem, se a sucessão não existisse, todo homem seria simples usufrutuário de 
seu patrimônio”285. 

A possibilidade de transmissão da propriedade decorrente da autonomia e liberdade do 

titular já estaria justificada. Mas como explicar, no caso da sucessão ab intestato a transmissão 

para determinado herdeiro? Desenvolveu-se a ideia, segundo a qual na sucessão legal existe um 

testamento presumido do de cujus. Defende-se, então, como fundamento da sucessão ab 

intestato, o denominado afeto presumido do autor da herança. Essa presunção se explica no fato 

de o ordenamento jurídico perquirir aquilo que o de cujus faria se tivesse tempo de ditar suas 

disposições de última vontade (testamento) e decide dessa vontade presumida de acordo com 

os costumes de outros pais de família, de acordo com as vozes naturais do coração humano. 

Desse modo a sucessão legítima se aproxima do mais puro direito natural286.  

Segundo Itabaiana de Oliveira287 o direito sucessório se fundamenta em dois fatores 

de coesão social: a propriedade e a família, bem como na combinação harmônica dos três 

                                                           
282 Nesse mesmo sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil – Sucessões, 2000, p. 26: “Pensamos que a 
admissão da sucessão por morte é uma consequência necessária da admissão de uma ‘propriedade privada’. [...] 
Com efeito, se se admite o instituto da propriedade privada, se se admite a diversificação de patrimônios que esta 
importa, seria ilógico que o Estado absorvesse tudo à morte de cada um, eventualmente para redistribuir depois, 
criando instabilidade nas relações patrimoniais”; MIRANDA, Francisco Eugênio Cavalcanti Pontes de. Tratado 
de Direito Privado, 2012, tomo LV, § 5.614, p. 223: “O fundamento da sucessão a causa de morte está na 
propriedade individual, a sucessão é individual, porque, com as mortes, de sucessão do patrimônio da comunidade 
não se há de cogitar. A transmissão ao Estado faz individual a sucessão, ainda que, em vez do Estado, se ponha o 
povo, a comunidade”; GOMES, Orlando. Sucessões, 2012, p. 3: “A sucessão mortis causa encontra sua 
justificação, conforme acentua Degni, nos mesmos princípios que explicam e justificam o direito de propriedade 
individual, do qual é a expressão mais enérgica e a extrema, direta e lógica consequência. Esse, o seu fundamento 
racional”. 
283 RIPERT, Georges e BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, 1965, tomo X, (1ª parte), p. 
13-14. 
284 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, vol. I, p 31. 
285 Nesse sentido pronuncia-se MONTEIRO, Washington de Barros e FRANÇA PINTO, Ana Cristina de Barros 
Monteiro. Curso de Direito Civil, 2011, vol. 6, p. 18; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – 
Direito das Sucessões, p. 26. 
286 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, 2008, tomo I, § 20, p. 30.; RIPERT, 
Georges e BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, 1965, tomo X, (1ª parte), p. 14. 
287 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões, 1952, vol. I, p. 51. 
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elementos subjetivos do direito de propriedade: o individual, o familiar e o social. Segue essa 

linha de raciocínio Hironaka288 sustentado que nosso ordenamento jurídico  

“demonstrou sapiência digna de nota e parece ter-se enquadrado entre aqueles que 
veem como fundamento do direito sucessório não apenas o direito de propriedade em 
sua inteireza como também o direito de família, com intuito de protege-la, uni-la e 
perpetuá-la, como parecem ter querido os antigos mestres”. 

Apesar das justificativas em torno da manutenção da propriedade a partir de sua 

transmissibilidade em virtude da morte de seu titular, o direito de herança nem sempre gozou 

de proteção ou aceitação em todos os regimes jurídicos. A transmissão de bens para 

determinados herdeiros em virtude da morte de alguém, erigida como categoria estabelecida 

nas relações jurídicas, se manifesta sobre a base do reconhecimento prévio de certas relações 

socioeconômicas que protagonizam as classes sociais em conflito. Desse modo, esse 

reconhecimento importa inexoravelmente em atribuir legitimidade de um direito que chama 

para si, em cada caso, as classes possuidoras de bens289. Diante disso, nos regimes jurídicos em 

que não se compreendeu a possibilidade de acumulação de propriedade, associada a 

transmissibilidade da propriedade em virtude da morte, o direito de herança sequer existiu ou 

fora limitado, a fim de que se afastasse a categoria de privilégio no acesso de tais bens. 

Com esses fundamentos se defendeu em determinado período histórico em alguns 

ordenamentos jurídicos, a exemplo da Rússia, que o Estado deveria ser herdeiro universal. 

Ainda nessa linha de raciocínio se diferenciava entre bens de produção e bens de consumo, 

havendo proibição de transmissão causa mortis daqueles, limando-se a transmissão para os 

herdeiros em relação aos bens de consumo290. Essas limitações não prevalecem mais atualmente 

na Rússia. Basta confrontarmos alguns dispositivos do Código Civil russo para confirmar nossa 

afirmativa. 

Inicia o art. 1º, no 1 do Código Civil russo afirmando que a legislação civil baseia-se 

na inviolabilidade da propriedade, na liberdade de celebração de acordos, e na garantia do 

restabelecimento dos direito civis. Além disso, o no 2 do mesmo artigo determina que os 

particulares e as pessoas jurídicas devem adquirir e exercer seus direitos civis livre e 

espontaneamente no seu próprio interesse, consagrando a livre iniciativa, para a qual é 

indispensável não somente a proteção da propriedade privada, mas a possibilidade de 

propriedade privada de bens de consumo e bens de produção. Por outro lado, na seção que trata 

                                                           
288 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil, 2003, vol. 20, p. 14. 
289 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, 2008, tomo I, § 23, p. 36. 
290 GOMES, Orlando. Sucessões, 2012, p. 2. 
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do direito de propriedade, dispõe o art. 209, no 1 do Código Civil russo que “o proprietário terá 

o direito de posse, uso e disposição de sua propriedade”. Complementa o art. 218, no 2 do 

mesmo Código, na sua segunda parte ao tratar dos motivos para aquisição do direito de 

propriedade que “no caso de morte do cidadão, o direito de propriedade passará pelo direito de 

sucessão para as outras pessoas em conformidade com sua manifestação de vontade ou com a 

lei”. O Direito das Sucessões está regulado na Parte II do Código Civil russo. O art. 1.111 

dispõe que “a sucessão será por manifestação de vontade e por força de lei”, esclarecendo que 

a “sucessão por força de lei terá lugar quando ela não for alterada pela manifestação de vontade 

e também nos outros casos previstos no presente Código”. Daí verifica-se que o sistema jurídico 

russo que rejeitara em momento anterior, dada a concepção de propriedade privada concebida 

naquela oportunidade, o direito de herança, atualmente o regulamente como expressão de 

proteção da propriedade privada e de sua transmissibilidade de bens. 

A nosso sentir o direito de herança não deve buscar seus fundamentos abstratamente 

com formulações apriorísticas. Mas ao contrário, deve amparar-se em confronto com a 

realidade em um determinado momento histórico291. É verdade que vamos encontrar na tradição 

a influência da manutenção da propriedade familiar. Aliás, esse reconhecimento implica, 

certamente, em atribuir legitimidade de um direito pertencente às classes possuidoras de 

bens292. Também é verdade que esse ramo do direito se ampara no direito de propriedade, pois 

realmente se esse direito se extinguisse com a morte perderia seu caráter de perpetuidade, 

criando mesmo um desincentivo à construção de patrimônio. Ou o que é pior, certamente 

determinaria condutas transversas a fim de transmitir bens para seus entes familiares293. 

A análise dos fundamentos favoráveis à garantia constitucional do direito de herança 

vai além do reconhecimento de que o ordenamento jurídico brasileiro contempla a 

transmissibilidade de bens e direitos causa mortis, ou ainda de que tal proteção no sistema 

constitucional brasileiro é consequência lógica ao regime constitucional do direito de 

propriedade. A análise dos fundamentos que se posicionam favoráveis ao direito fundamental 

de herança, bem como sua constatação de proteção, mais uma vez faz-se na linha de estabelecer-

se em que termos tal direito é protegido. Como buscaremos demonstrar tratar-se de direito 

                                                           
291 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, 2008, tomo I, § 23, p. 35; HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil, 2003, vol. 20, p. 9: “Por outras palavras, qual o 
fundamento da transmissão sucessória? Qual sua justificação? A resposta, por óbvio, dependerá do momento 
histórico que se busque analisar e, no mais das vezes, da corrente de pensamento a que se queira filiar”. 
292 ZANNONI, Eduardo A. Op.cit.,tomo I, § 23, p. 36. 
293 Nesse sentido pronuncia-se MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1952, vol. I, p. 33; NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões, 2013, vol. 6, p. 16. 
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patrimonial em muito associado ao cumprimento e satisfação de direitos existenciais e 

princípios que os asseguram. 

Não se pode deixar de considerar também que há outro fundamento igualmente 

importante, de ordem dogmática, que é a segurança nas relações jurídicas. Como sabemos 

todos, com a morte extingue-se a personalidade da pessoa. Logo, a questão que o direito de 

herança procura responder é como ficam a relações jurídicas do de cujus, quer aquelas em que 

ele era credor, quer aquelas em que ele era devedor. Como ficam seus bens: imóveis, móveis, 

ações etc294. A respeito do tema, importante lição de Diogo Leite Campos295:  

“Por morte do titular dos direitos e das obrigações, há a necessidade socialmente 
sentida de que aqueles e estas ‘adquiram’ um novo titular; caso contrário, as coisas, 
sem proprietário, transformar-se-iam em ‘res nulius’, sujeita à apropriação do 
primeiro que as ocupasse; os créditos extinguir-se-iam, bem como as obrigações. A 
ordenação dos bens, o comércio jurídico, a própria ordem social estariam sujeitos a 
constantes rupturas e perturbações. 

Por outro lado, os agentes econômicos, titulares de crédito e de direito reais ‘a prazo’ 
(sempre incerto, eventualmente curto) desinteressar-se-iam da sua aquisição, 
conservação e administração, por se transformarem em detentores precários. A 
possibilidade de se transmitirem os bens por morte, a outros entes queridos, consolida 
o interesse do seu titular, remetendo a propriedade ‘vitalícia’ para a eternidade. 

A disciplina da sucessão ‘mortis causa’ é, assim, um problema jurídico”296. 

Dada a relação de fundamento e justificativa de proteção constitucional do direito de 

propriedade com o direito de herança, é indispensável estabelecer a relação dos valores sociais 

que orientam ambos os institutos. Se em momento anterior de patrimonialismo297 exacerbado, 

a propriedade gozava de proteção em caráter absoluto. A partir da Constituição Federal de 1988, 

o direito de propriedade não se apresenta mais como um direito absoluto e ilimitado, mas ao 

contrário, ao ser inserido como direito fundamental, submetido ao sobreprincípio da dignidade 

                                                           
294 TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das Sucessões – Noções Fundamentais, 1991, p. 257-258: “O instituto 
sucessório é absolutamente indispensável desde que se reconheça a propriedade individual. Uma vez que os 
indivíduos podem ser proprietários no sentido geral ou amplo da palavra, isto é, podem ter um patrimônio maior 
ou menor, podem ter bens e dívidas, podem ser sujeitos de direitos sobre coisas, de créditos, de débitos, é forçoso 
que alguém se lhes substitua nessas posições quando falecem, que tenham um ou mais sucessores, tomado o termo 
com a amplitude que atrás ficou definida para este efeito. De contrário dar-se-ia uma ruptura injustificada da vida 
jurídica, com perturbação da ordem e frustação de legítimas expectativas”. 
295 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões. Coimbra: Almedina, 2013, p. 445. 
296 Nesse sentido pronuncia-se DÍEZ-PICAZO, Luis e GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, 1995, p. 
323: “Prescindindo de toda ideologia, a sucessão por causa da morte responde em qualquer caso uma necessidade 
social que se encontra na necessidade de segurança, que exige a continuidade nas relações jurídicas. Se a morte, 
diz Cicu, supusesse a extinção das relações jurídicas que tinha o defunto se produziria uma grave insegurança na 
vida jurídica; os bens se tornariam nullius, se extinguiriam os iura re aliena, os créditos e as dívidas, beneficiando-
se assim sem causa os proprietários e devedores e prejudicando-se os credores”; NADER, Paulo. Curso de Direito 
Civil – Direito das Sucessões, 2013, vol. 6, p. 15 
297 Sobre a transição do Constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social, consulte-se: SILVA, José 
Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014. 
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da pessoa humana, se relativiza passando a ter que atender a sua função social. Deixa de ser um 

fim em si mesma para ser um meio a fim de atingir uma função social. Daí a doutrina afirmar 

que a propriedade se funcionaliza, se obrigacionaliza, na medida em que deve ao ser exercida 

atender sua função social. Desse modo, a legitimidade constitucional do direito de propriedade 

somente pode ser aferida concretamente e não em abstrato, isto é, somente mediante a 

constatação do cumprimento da sua função social298. Apesar disso, perante o nosso sistema 

constitucional a propriedade não pode ser vista simplesmente, como uma função, mas ao 

contrário, como um direito subjetivo que, apesar disso, deve cumprir sua função social e os 

princípios da boa-fé e da solidariedade, em vista de ter sido elevado a categoria de direito 

fundamental. Segundo Guilherme Peña de Morares, de acordo com o princípio da sucessão 

hereditária: 

“a transmissão de direitos ativos e passivos, que uma pessoa falecida faz a uma outra 
que lhe sobrevive, é assegurada pelo texto constitucional, como corolário ao direito 
de propriedade, visto que o reafirma mesmo após a morte do titular dos bens, com a 
consequente transferência a seu(s) sucessores)”299. 

E nesses termos, a previsão constitucional expressa, disposta no inciso XXII do art. 5º, 

da Constituição Federal de que a propriedade deva atender à sua função social, significa 

reconhecer que a existência de proteção de direito patrimonial tal qual a propriedade é 

estabelecida a fim de que cumpra sua finalidade de promoção e atenção à valores existenciais. 

Nesse sentido prossegue Guilherme Peña posicionando-se de que:  

“A função social denota que a propriedade é legitimada pela sua finalidade, motivo 
pelo qual são impostas ao proprietário prestações de natureza positiva, cuja 
inobservância enseja a intervenção do Estado na propriedade. Em consequência, a 
propriedade é investigada sob o ângulo da titularidade, imanente ao Direito Privado, 
no qual a propriedade constitui um direito absoluto, isto é, oponível erga omnes, 
podendo o proprietário opô-lo à generalidade anônima dos indivíduos, e do exercício, 
inerente ao Direito Público, no qual a propriedade corresponde a um direito limitado, 
ou seja, condicionado à promoção do bem-estar social, devendo o proprietário exercê-
lo, sob pena de intervenção do Estado, em atenção à sua função social”300 

Assentado o fato de que a propriedade enquanto direito fundamental somente se 

justifica na medida em que atende à sua função social. Como consequência, o mesmo se dá 

com o direito sucessório que encontra sua justificativa se amparado na sua função social.301 O 

caráter social do direito sucessório será identificado, portanto a partir do caráter social que toda 

                                                           
298 ARONNE, Ricardo. “Rudimentos teleológicos da norma”. In: J. J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, 
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck (coord.). Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2014, p. 233 e 313. 
299 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017, p. 131. 
300 Ibid. 
301 Nesse sentido pronuncia-se LÔBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões, 2014, p. 42-43. 
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propriedade deve ter, contando com certas peculiaridades, eis que sua funcionalização é 

visivelmente relacionada com a realização do princípio da solidariedade familiar. Ao tratarmos 

da função social da transmissibilidade de patrimônio decorrente da sucessão mortis causa, é 

possível notar que para além das finalidades sociais e econômicas da propriedade302 existirá 

uma finalidade social e econômica a ser observada pelas múltiplas possibilidades de 

transferência patrimonial em razão da morte, seja por manifestação de vontade do autor da 

herança na sucessão testamentária, seja na normatização da sucessão legítima. O ordenamento 

pátrio privilegia na sucessão ab intestato o grupo familiar, presumindo que, assim agindo, se 

atende ao princípio da solidariedade familiar. O referido princípio orienta de forma ainda mais 

intensa as normas de direito sucessório ao estabelecer limitação à autonomia de vontade do 

proprietário testador, quando determina que a quota dos herdeiros necessários corresponde à 

metade dos bens da herança.303 

É possível perceber, portanto, a existência de função social genericamente 

estabelecida, ao conceber simplesmente a possibilidade de transmissibilidade do patrimônio do 

falecido para depois da morte, como menciona Barros Monteiro e França Pinto,304 quando 

mencionam que  

“o direito das sucessões baseia-se ainda na importante função social que desempenha, 
conservando unidades econômicas a serviço do bem comum. Ocorreria, sem dúvida, 
improdutivo dispêndio de energias se essas unidades devessem desaparecer pela 
morte das pessoas que a criaram e as mantiveram, impondo-se lhes a restauração por 
outros homens. A sociedade tem por isso o maior interesse na subsistência da herança, 
porque, com a sucessão, sobrevivem tais unidades, sem solução de continuidade, em 
benefício geral”. 

Também ressalta esse aspecto do direito sucessório Theodor Kipp:305  

“Se a propriedade privada estivesse limitada à vida de um homem, não seria apta para 
cumprir plenamente a função social que lhe é própria. Não poderia constituir o 
fundamento de uma sociedade na qual o indivíduo, dentro de certos limites, é livre, 
frente ao poder público, de configurar sua vida segundo seus próprios fins (ou seja, 
como uma pessoa privada)”. 

Na doutrina portuguesa, sustenta Carvalho Fernandes306 que, fora do plano dogmático, 

o direito sucessório, já seria em si, parte da função social da propriedade, quando afirma que   

                                                           
302 A função social econômica da propriedade é prevista entre os direitos e garantias fundamentais, no inciso XXIII 
do art. 5º da Constituição Federal, além de ser princípio da ordem econômica estabelecido no inciso III do art. 170 
da CF/1988. Ademais, orienta a política urbana e rural, consoante artigos 182 e 186 da CF/1988, respectivamente. 
303 Cf. art. 1.846 do CC: “Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 
constituindo a legítima”. 
304 MONTEIRO, Washington de Barros e FRANÇA PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso de Direito 
Civil, 2011, vol. 6, p. 18. 
305 KIPP, Theodor. Tratado de Derecho Civil – Derecho de Sucesiones, 1976, tomo V, 1º, § 1o, p. 1. 
306 FERNANDES, Luís A. Carvalho. Lições de Direito das Sucessões, 2012, p. 21-22. 
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“a eliminação da transmissão mortis causa da propriedade seria fonte de grave 
perturbação socioeconômica, nomeadamente do ponto de vista do adequado 
aproveitamento da utilidade dos bens que a têm por objeto e da consequente criação 
de riqueza – questões que se prendem à sua função social”. 

Diversamente do que ocorre no direito brasileiro, onde a função social da herança é 

apurada a partir do direito de propriedade, a Constituição espanhola expressamente reconhece 

a função social do Direito sucessório. De fato, no seu art. 33, estabelece que: “Se reconhece o 

direito à propriedade privada e à herança. A função social destes direitos delimitará seu 

conteúdo, de acordo com as leis”. Essa constatação nos permite afirmar, como mencionado 

anteriormente, que a primeira função socioeconômica da herança é a transmissibilidade de 

patrimônio de certa pessoa falecida para seus sucessores, sejam eles legítimos ou 

testamentários.  

Por outro lado, é possível perceber o delineamento de função social específica do 

direito sucessório, especialmente relacionada com as noções de patrimônio mínimo e o 

princípio da solidariedade familiar, incidentes tanto na sucessão testamentária como na 

sucessão legal. Partindo da premissa de que a sucessão pode ser legal ou voluntária, a primeira 

decorre diretamente da lei, dividindo-se em sucessão legítima e sucessão legitimária.  Já a 

sucessão voluntária resulta da manifestação de vontade do testador. A estrita relação da função 

social da herança com os valores da solidariedade familiar já se torna visível simplesmente pelo 

fato de que apesar da sucessão legítima ser subsidiária a sucessão testamentária307, a existência 

e validade de sucessão testamentária, ou dito de outro modo, de testamento válido, não poderá 

violar o princípio da solidariedade familiar e proteção de valores existenciais assegurada a partir 

da existência e proteção dos chamados herdeiros necessários. Vejamos o fundamento de cada 

uma das modalidades de sucessão a fim de apurar o efetivo conteúdo da função social da 

herança, eis que tal conteúdo nos auxiliará a determinar a adequada interpretação constitucional 

das normas atinentes a atribuição de direito sucessório do filho advindo de reprodução assistida 

post mortem. 

A sucessão legítima em relação às pessoas elencadas no art. 1.829 do CC308 

(descendentes, cônjuge, ascendentes e colaterais) encontra seu fundamento na relevância da 

                                                           
307 Cf. art. 1.788 do CC: “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”. 
308 Com o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade da totalidade do art. 1.790 do Código Civil no RE 
878.694/MG , o companheiro passou a ser incluído na ordem da vocação hereditária do art. 1.829 do CC 
consagrando a seguinte tese com repercussão geral: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a 
distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos, o 
regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 
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família como célula básica da sociedade. Atribui-se a essas pessoas o direito sucessório a título 

supletivo diante da relevância dos vínculos que se estabelecem entre os membros da família. O 

fundamento da sucessão dos herdeiros legitimários, também denominados herdeiros 

necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro sobrevivente) nos termos do 

art. 1.845 do CC, consiste na lei pretender garantir em relação a esses herdeiros, que não 

poderão ser afastados através de testamento pela vontade do autor da herança. Nesse caso 

pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança309. A 

sucessão testamentária encontra seu fundamento no princípio da autonomia privada e da 

liberdade de disposição. Mas a lei estabelece limite a essa liberdade, no caso da existência de 

herdeiros necessários, quando então, o testador só poderá dispor de metade dos bens da herança. 

No que diz respeito à sucessão testamentária, ou melhor, ao fundamento do direito de 

testar, também encontraremos uma variante de argumentos. Alguns encontram um fundamento 

metafísico, amparado na imortalidade da alma, fato que permitira reconhecer que a pessoa, 

apesar de morta continuaria sendo dona das coisas e os seus herdeiros atuariam como 

procuradores310. Funda-se na continuidade da pessoa do de cujus por seus herdeiros. Surgiu 

uma corrente negando o caráter de direito natural do direito de testar ao argumento de que é 

contraditório que uma pessoa que desapareceu deste mundo pela morte, produza efeitos sobre 

bens temporais, pois pelo falecimento deixou de ser proprietário. Afirma-se, portanto, que o 

testamento é criação do direito positivo e se justifica pela tendência que tem o homem de 

assegurar a existência dos seus herdeiros311.  

Os fundamentos de existência da sucessão legal e da sucessão testamentária, bem 

como a possibilidade de coexistência entre ambas, nos permite atestar que para além de 

reconhecer que a herança como direito abstratamente garantido constitucionalmente possui uma 

função social genérica apurada a partir da possibilidade de transmissibilidade dos bens em razão 

da morte, existirá um conteúdo concreto de função social da herança. Concretamente a função 

social da herança terá seu conteúdo ou perspectiva de concretização alterado a partir do fato de 

tratar-se de sucessão legal ou sucessão voluntária. E ainda, em tratando-se de sucessão legal, 

referir-se à sucessão legítima ou sucessão legitimaria. Em nosso entender ainda será possível 

                                                           
309 Cf. art. 1.846 do CC: “Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 
constituindo a legítima”. 
310 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões. Coimbra: Almedina, 2013, p. 446: 
“Leibniz ultrapassou esta dificuldade, invocando a imortalidade da alma: depois da morte persistiria a vontade do 
defunto que teria no herdeiro, um mandatário”; ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las 
Sucesiones, 2008, tomo I, § 21, p. 32. 
311 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, 2008, tomo I, § 21, p. 32-33. 



94 
 

 

apurar conteúdos diversos das finalidades que a herança poderá alcançar tratando-se de 

sucessão legitimaria, ou seja, aquela destinada a herdeiros necessários, a depender dos herdeiros 

necessários serem o cônjuge ou companheiro, serem ascendentes ou serem descendentes. Sendo 

descendentes, há de se avaliar ainda se os herdeiros são filhos menores do autor da herança, 

como analisaremos a seguir. 

É possível afirmar que a função social da herança na sucessão testamentária mais se 

aproximará da função social da propriedade, enquanto na sucessão legítima, será relacionada à 

solidariedade familiar, sendo os tais valores ainda mais incidentes quando se trata de herdeiros 

necessários. A possibilidade de o autor da herança dispor de seus bens para depois de sua morte, 

é reflexo direto de uma das faculdades jurídicas da propriedade, qual seja o seu poder de 

disposição312 de seu patrimônio. Há nessa possibilidade de disposição proteção do direito à 

propriedade dos herdeiros testamentários ou legatários em concomitância com as liberdades 

proprietárias do autor da herança. 

As limitações impostas à liberdade de testar do autor da herança, assim como as 

normas jurídicas pertinentes à sucessão legal313, por seu turno, devem ser interpretadas a partir 

de função social da herança menos relacionada simplesmente à proteção do direito à 

propriedade do herdeiro e do direito de propriedade do autor da herança e mais relacionada ao 

princípio da solidariedade familiar, garantia de subsistência, bem como ao direito à filiação e 

igualdade jurídica entre os filhos. Tal fato pode ser observado nas limitações à liberdade de 

testar, que podem ser diretamente relacionadas à função social da herança pertinente à 

promoção do princípio da solidariedade familiar314. 

Se por um lado o art. 1.857 do Código Civil assegura a toda pessoa capaz315 o direito 

de dispor de seus bens em testamento, o § 1º do mesmo dispositivo determina que “a legítima 

                                                           
312 Cf. art. 1.228 do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 
313 A utilização do termo sucessão legal se dá com a finalidade de abranger tanto a sucessão legítima destinada aos 
herdeiros legítimos facultativos, parentes colaterais, como a sucessão legitimaria, destinada aos herdeiros 
necessários. Quando for realizada referência expressa a qualquer das duas espécies serão utilizados os termos: 
sucessão legítima e sucessão legitimaria. 
314 O princípio da solidariedade vem esculpido no art. 3º, inciso I da Constituição de 1988,  afirmando que um dos 
princípios da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Diante do 
texto constitucional pode-se afirmar que o Estado Democrático de Direito encontra seu fundamento nos princípios 
da dignidade humana e da solidariedade social. No direito de família, o princípio da solidariedade encontra 
respaldo no dever de mútua assistência que deve existir entre os membros que compõe o núcleo familiar, quer na 
obrigação de prestar alimentos, quer na relação afetiva entre cônjuges ou companheiros.  A solidariedade também 
está presente no modelo de guarda compartilhada, inserido no CC pelas Leis 11.698/2008 e  13.058/2014, pois 
busca uma divisão igualitária entre os genitores nos deveres inerentes à prole. 
315 A capacidade de testar inicia-se aos 16 anos, na forma do que determina o art. 1.860, CC. 
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dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento”, a fim de inviabilizar que o 

autor da herança afaste determinados parentes, da totalidade da herança.316 Observe-se que o 

testamento como manifestação de vontade do proprietário em relação ao seu patrimônio para 

depois de sua morte também apresenta uma função social. Ao testador não se atribui liberdade 

plena no dispor de seus bens. Outra limitação criada pela lei consiste na exigência de o testador 

declarar no testamento justa causa para estabelecer cláusula de inalienabilidade, 

impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.317 Proíbe-se ainda que 

o testador estabeleça a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa.318 

Os conflitos entre a liberdade testamentária do autor da herança e os limites impostos 

pelo direito dos herdeiros necessários, como explica Marmelstein devem ser analisadas 

mediante a técnica da ponderação: 

“Imagine, ainda, a situação do pai que resolve afastar o direito de herança de um de 
seus filhos por ser ele homossexual ou então por não professar o mesmo credo da 
família. Será que os direitos fundamentais de igualdade, não discriminação, direito de 
herança, liberdade sexual e religiosa etc. poderiam ser invocados pelo filho para não 
ser excluído do rol de herdeiros? Ou será que deveria prevalecer a autonomia da 
vontade do pai, já que ele é dono de seu patrimônio e tem o direito de dividir sua 
herança da forma que melhor entender?  

Essas questões são extremamente complexas e somente podem ser resolvidas 
adotando-se a técnica da ponderação, após minuciosa análise de todos os interesses 
em jogo, à luz do caso concreto.”319  

Todas as limitações incidentes na liberdade de testar com vistas a proteção do direito 

de herança dos herdeiros necessários são a máxima expressão da solidariedade familiar. Se a 

transmissibilidade dos bens, direitos e obrigações do falecido a seus sucessores pode ter, e 

normalmente tem, conteúdo patrimonial, expressando o livre exercício das liberdades inerentes 

à propriedade, também é verdade que a garantia à metade da herança aos herdeiros 

necessários320 para além de seu conteúdo de direito patrimonial goza de função social 

específica, qual seja promoção da solidariedade familiar e garantia de patrimônio mínimo. Essa 

realidade ganha especial importância quando os herdeiros do falecido são seus filhos, pois além 

                                                           
316 O regime jurídico que será aplicado aos herdeiros supervenientes, advindos de reprodução assistida post mortem 
será tratado no Capítulo 4, sendo a abordagem deste capítulo exclusivamente direcionada ao conteúdo da função 
social da herança. 
317 Cf. art. 1.848 do CC: “Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer 
cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima”. 
318 Cf. art. 1.848, § 1º, do CC: “Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros 
de espécie diversa”. 
319 MARMELSTEIN, George.  Curso de Direitos Fundamentais, São Paulo: Atlas, 2018, p. 347 
320 A relação direta com a solidariedade familiar é interessante inclusive se observarmos que os herdeiros 
necessários, coincidem, em regra, com as pessoas que podem requerer alimentos em razão do parentesco. Com 
exceção dos irmãos, que são parentes colaterais de segundo grau, os parentes que podem, reciprocamente requer 
alimentos são aqueles, exatamente, que são dispostos como herdeiros necessários 
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da solidariedade familiar passa a incidir o direito fundamental à filiação, bem como o princípio 

constitucional da igualdade jurídica entre os filhos. Os contornos da função social da herança 

variarão a depender de quem são os destinatários e que tipo de relação de parentesco determina 

tal direito sucessório.  

Se os valores existenciais contemplados pela herança destinada aos descendentes já 

gozam de especificidades determinadas pelo direito à filiação e a igualdade jurídica entre os 

filhos, tais peculiaridades assumirão ainda novos elementos quando eventualmente esses filhos 

forem menores321. Os pais, no exercício do poder familiar, possuem o dever de criação, guarda 

e sustento dos filhos menores322, quando por qualquer infortúnio se dá a morte prematura de 

qualquer dos pais, quando algum dos filhos ainda é menor, o direito de herança desse filho, 

passará de simples transferência patrimonial aos descendentes. O direito de herança nesse caso 

assume o papel de fonte de subsistência dos filhos menores, fato que seria provido pelos pais 

em vida. Essa constatação assume especial relevância ao discutirmos o direito sucessório de 

herdeiro superveniente advindo de reprodução assistida realizada após a morte do autor da 

herança. Ao tratarmos do direito de herança de filho nascido após a morte do pai, objeto da 

presente pesquisa, em regra estamos tratando do direito de herança de filho menor, 

absolutamente incapaz, que além dos princípios constitucionais já comentados, ainda gozará da 

especial proteção devida à criança e ao adolescente323.  

                                                           
321 A limitação à liberdade de testar do autor da herança em virtude da existência de herdeiros necessários é alvo 
de críticas por alguns que entendem que tal limitação violaria o direito de propriedade do autor da herança, 
defendendo que somente seria garantido o direito de reserva de parte da herança em relação aos descendentes 
incapazes. Nesse sentido se pronuncia FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito 
Civil – Sucessões, vol. 7, p. 60-61. 
322 Cf. art. 229 da Constituição Federal: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No mesmo sentido 
o Código Civil ao dispor no art. 1.634, I: “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação”. 
323 Cf. art. 227 da Constituição Federal: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 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 de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
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3. A REPRODUÇÃO ASSISTIDA EM FACE DOS NOVOS ARRANJOS 

FAMILIARES. 

3.1. Os novos modelos de família e o auxílio da reprodução assistida na realização do 

planejamento familiar. 

O desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida permitiu real transformação 

no modo de procriação. O ato de ter um filho, que era resultado de relação íntima entre o casal 

passa a contar com a participação de pessoas estranhas a essa relação, dentre eles médicos, 

enfermeiros, centros de reprodução, doadores de gametas, mães substitutas etc.324 As frequentes 

frustrações de realização do projeto parental, decorrentes de casos de infertilidade masculina 

ou feminina, passam a contar com os avanços da medicina genética sendo possível a realização 

do sonho da maternidade ou paternidade. A infertilidade325, que sempre foi um dos males que 

aflige o homem, sendo de certa forma fator de vergonha e repúdio326, passa a ser um mal 

relativo. As técnicas de reprodução assistidas assumem o papel de suprir as impossibilidades 

de procriação, possibilitando inclusive a conformação de novas formas de família, antes 

impensáveis fora das hipóteses de adoção. Como todas as transformações sociais de tamanha 

                                                           
324 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 22. 
325 Segundo ALVARENGA, Raquel de Lima Leite Soares. “Considerações sobre o Congelamento de Embriões.” 
In CASABONA. Carlos María Romeo e QUEIROZ. Juliane Fernandes. Biotecnologia e suas Implicações Ético-
Jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 229/231: “A infertilidade é a incapacidade, de um ou dos dois 
cônjuges, de gerar gravidez por um período conjugal de, no mínimo, dois anos, sem o uso de contraceptivos e 
com vida sexual normal, quer por causas funcionais ou orgânicas. A esterilidade acontece quando os recursos 
terapêuticos disponíveis não proporcionam cura.” Em seguida (p. 231 e 232), a embriologista citada apresenta 
quadros das principais causas de infertilidade na mulher e no homem. Na mulher pode derivar de causas gerais 
(distúrbios dietéticos, anemias agudas, estados ansiosos, fobias); anomalias congênitas (ausência de útero, 
hipoplasia uterina, disgenesia gonadal); causas endócrinas (insuficiência ou disfunção hipotálamo hipofisária, 
distúrbios tireoidianos, hiperplasia de supra-renal, insuficiência ovariana, doença policística ovariana, 
hiperprolactinemias) ou doenças genitais (inflamações pélvicas, tuberculose, obstrução das trompas, 
endometriose, miomas e pólipos, cervicites, vaginites). No Homem a infertilidade pode decorrer de problemas 
nos testículos (orquites [inflamações nos testículos], criptorquidismo, radiações, quimioterapia, toxinas 
[maconha, álcool, cigarro], varicocele, trauma, causas congênitas [ex. Klinefelter] ou causas idiopáticas [sem 
causa aparente]); problemas no eixo hipotálamo-hipofisário (tumor hipotalâmico, deficiência na secreção do 
hormônio liberador de gonadotrofinas, tumor da hipófise, hiperprolactinemia, hipotireoidismo, drogas 
[estrógenos, andrógenos, progestinas], trauma, inflamação); problemas no transporte dos espermatozóides 
(ereção insuficiente, anejaculação, ejaculação precoce verdadeira, hipospádias, coito em períodos não férteis, 
obstrução ou ausência dos vasos deferentes, ejaculação retrógrada) ou outras causas (infecção do sêmen, 
anticorpos anti-espermatozóides, pseudo-hermafroditismo, espermatozóides com função prejudicada). Consulte-
se também sobre as causas de infertilidade: MARTÍNEZ, Antonio R. “La Infertilidad y sus Tratamientos.” In 
ADORNO, Roberto L. et alii. El Derecho Frente a la Procreación Artificial. Buenos Aires: Editoria ábaco de 
Rodolfo Depalma, 1997, p. 21. 
326 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 17: 
“Desde as mais remotas épocas, a esterilidade foi considerada como  um fator negativo, ora maldição atribuída à 
cólera dos antepassados, ora à influência das bruxas, ora aos desígnios divinos. A mulher estéril era encarada como 
ser maldito que precisava ser banida do convívio social. Para os judeus, a esterilidade era considerada como castigo 
de Deus.” 
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importância, a reprodução assistida em suas múltiplas possibilidades de concretização, 

determinarão realidades com as quais a sociedade ainda não sabe lidar, dentre elas a 

possibilidade científica de alguém procriar depois de morto, ou mesmo antes de nascer327.  

Os conflitos éticos permeados pelas múltiplas possibilidades científicas que envolvem 

a medicina genética e as técnicas de reprodução assistida328 são agravados pela falta de 

regulamentação legislativa da matéria, determinando um vazio normativo. Tais circunstâncias 

acarretam o tratamento da matéria por resoluções administrativas, como as resoluções do 

Conselho Federal de Medicina. Sobre o tema, manifesta-se Vicente Barreto, no sentido de que  

“As dúvidas não resolvidas pelo sistema jurídico, que passou a se defrontar, de forma 
crescente, com situações individuais e sociais sem solução nos códigos, terminaram 
por provocar o surgimento de uma dogmática paralegal, que se materializou através 
da aplicação dos princípios da bioética a diferentes casos não previstos em lei, por 
organismos não-judiciais, como os conselhos de medicina e, de forma crescente, os 
comitês de ética dos hospitais e dos institutos de pesquisa”.329 

A utilização das técnicas de reprodução assistida com a finalidade de concretização do 

projeto parental, cujas primeiras notícias de realização remontam à Idade Média, ganharam 

especial relevo no século XX330. O Projeto de Lei nᵒ 1.184 de 2003331, em tramitação até a data 

de encerramento da presente pesquisa, visa regulamentar o uso das técnicas de reprodução 

assistida. Preenchendo esse vácuo normativo o Conselho Federal de Medicina, a fim de atender 

aos anseios da sociedade, estabelece as normas éticas para utilização das técnicas de reprodução 

assistida na Resolução n. 2.168 de 2017. Todavia, as normas éticas pertinentes à reprodução 

assistida passaram por longa trajetória, desde a primeira resolução que buscou regulamentar a 

                                                           
327 Sobre o assunto, posicionando-se contrariamente a legalidade da prática: DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual 
do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2006, nᵒ 27, p. 571 e 583 destacando que: “Sobrevém uma necessidade de 
profunda reflexão, pois a técnica FIVET (fecundação in vitro com transferência de embrião) acarreta seríssimas 
questões ético-jurídicas, tais como: [...] 27) Utilização de óvulo de embrião feminino morto para gerar vida humana 
em laboratório. Como admitir juridicamente que quem não nasceu seja mãe? Como permitir doação de óvulo sem 
anuência da doadora?”. 
328 Dados os limites da presente pesquisa, não serão enfrentados os conflitos éticos que permeiam a matéria, tais 
como o descarte de embriões excedentário, clonagem humana, aborto entre outros. Para pesquisa aprofundada 
sobre os limites éticos da autonomia privada na reprodução assistida: OLIVEIRA, José Maria Leoni Lopes de. 
Limites Constitucionais à autonomia da vontade na reprodução assistida. Dissertação de mestrado, 2007. 
329 BARRETO, Vicente de Paulo. “As Relações da Bioética com o Biodireito.” In BARBOSA, Heloisa Helena, e 
BARRETO. Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 49. 
330 Sobre a evolução histórica das técnicas de reprodução assistida consulte-se: LEITE, Eduardo de Oliveira. 
Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 18, 19, 31; SAUWEN, Regina Fiúza 
e HRYNIEWICZ, Severo. O Direito “In Vitro.” Da Bioética ao Biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 
72/75; FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 23/25. 
331 Encontram-se apensados ao Projeto de Lei 1.184/2003: PL 2.811/1997; PL 2838/1997; PL 3638/1997; PL 
2061/2003; PL 4686/2004; PL 4889/2005; PL 5624/2005; PL 3067/2008; PL 7701/2010; PL 3977/2012; PL 
115/2015; PL 7591/2017 e PL 9403/2017. 
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matéria332 até a resolução vigente na presente data333. As transformações que podem ser 

observadas nas normas dispostas pelo Conselho Federal de Medicina, a serem observadas pelos 

médicos, centros de reprodução assistida e usuários das técnicas, já notada nas mudanças 

pertinentes à exposição de motivos das resoluções, são resultado tanto dos avanços científicos 

como dos avanços sociais. A normatização projetista, assim como a administrativa oriunda do 

Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Nacional de Justiça devem ser equacionadas e 

interpretadas à luz da ordem constitucional brasileira.  

Nos vinte e cinco anos compreendidos entre as duas resoluções334, cujas exposições 

de motivos passaremos a analisar, as técnicas de reprodução assistidas tornaram-se mais seguras 

e eficazes. Em paralelo, as relações familiares se transformaram, determinando que a busca pela 

procriação através da reprodução assistida deixasse de ser exclusivamente decorrente dos casos 

de descoberta de infertilidade, mas passasse a fazer parte do planejamento familiar de pessoas 

em circunstâncias especiais, como os casais homoafetivos. A igualdade jurídica entre homens 

e mulheres335, assim como a vedação de preconceitos de quaisquer origem, como raça, sexo, ou 

orientação sexual336 encontram-se consagrados no ordenamento jurídico desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, o Código Civil de 2002 foi promulgado com 

resquícios de um formato conservador, deixando de contemplar a união estável e casamento 

homoafetivo, e ostentando marcas de características patriarcais, que ficam evidentes no 

tratamento da presunção de paternidade. Fundado em um modelo onde a gravidez, por si só, 

seria prova de maternidade, o art. 1.597 do Código Civil, refere-se às técnicas de reprodução 

assistida exclusivamente com a finalidade de estabelecer a presunção de paternidade, deixando 

de contemplar as possibilidades em que o filho possa advir de casais do mesmo sexo ou da 

utilização de mãe em substituição337.   

A perspectiva da utilização das técnicas de reprodução assistida era em princípio, 

portanto, destinada à mulheres, ou casais heteroafetivos, e ainda que a primeira Resolução que 

                                                           
332 Cf. Resolução n. 1.358 de1992 do Conselho Federal de Medicina. 
333 Cf. Resolução n. 2.168 de 2017 do CFM. 
334 A Resolução n. 1.358/1992 foi revogada pela Resolução n. 1.957/2010, posteriormente revogada pela 
Resolução n. 2.013/2013, substituída pela Resolução n. 2.121/2015, finalmente revogada pela Resolução n. 
2.168/2017. 
335 Art. 5o, inciso I da CF/1988: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição”. 
336 Art. 3o, da CF/1988: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
337 A hipótese de utilização de mãe em substituição será tratada adiante neste Capítulo, sendo regulada na Parte 
VII da Resolução n. 2.168/2017 sobre a gestação em substituição (cessão de útero) que autoriza a cessão gratuita 
de útero para a gestação.  
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cuidou do tema, já previsse a possibilidade de utilização da cessão de útero, o sistema de 

estabelecimento de filiação, através das técnicas de reprodução assistida, no Código Civil, se 

ocupou exclusivamente da presunção de paternidade, existindo flagrante excepcionalidade na 

utilização de reprodução assistida heteróloga338. A perspectiva de utilização das técnicas de 

reprodução assistida por um sistema que não contemplava expressamente o casamento e a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, e que ainda guardava certa reserva em relação ao 

estabelecimento da filiação por laços afetivos, supervalorizando o vínculo biológico, acaba por 

não atender, de forma eficiente, os anseios de novas conformações familiares. 

A Resolução nº 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer as “normas 

éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida” que servem “como dispositivo 

deontológico a ser seguido pelos médicos”, trazia em sua exposição de motivos a importância 

da infertilidade humana como um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, 

sendo legítimo o anseio de superá-las, afirmando que o avanço do conhecimento científico já 

permitia solucionar vários dos casos de infertilidade humana; considerava que as técnicas de 

Reprodução Assistida possibilitam a procriação em diversas circunstâncias em que isto não era 

possível pelos procedimentos tradicionais e por fim justificava a resolução pela necessidade de 

harmonizar o uso destas técnicas com os princípios da ética médica. Nota-se, facilmente, que 

trata-se da busca de solucionar problemas de infertilidade enfrentados por mulheres solteiras 

que pretendem constituir família monoparental339 , ou casais heteroafetivos340, que via de regra, 

sempre que possível, utilizar-se-ão de seus próprios gametas, socorrendo-se de doação de 

gametas ou de embriões exclusivamente quando não lhes for possível outra alternativa. Nesse 

contexto, de fato, em regra, ocorrerá a reprodução assistida homóloga. 

Essa realidade é profundamente transformada a partir do momento em que, em 

interpretação do art. 1.723 do Código Civil, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união 

homoafetiva como família, aplicando-lhe o mesmo regramento da união estável 

                                                           
338 A classificação da inseminação artificial em homóloga ou heteróloga leva em conta o material genético utilizado 
(gametas masculino e feminino). Quando o material genético é dos cônjuges ou dos companheiros que vivem em 
união estável, diz-se que a inseminação é homóloga, entretanto, quando um dos gametas (masculino ou feminino) 
não pertence ao casal, fala-se em inseminação artificial heteróloga. 
339 Cf. art. 226, § 4ᵒ da CF: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes”. 
340 A parte II da Resolução n. 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, prevê como usuários das técnicas de 
reprodução assistida mulheres capazes, exigindo o consentimento do cônjuge ou companheiro quando a mulher 
fosse casada ou vivesse em união estável, podendo-se concluir que o destinatário das técnicas seriam mulheres 
solteiras, casadas ou que vivessem em união estável. 
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heteroafetiva341. Para os casais heteroafetivos, recorrer às técnicas de reprodução assistida é 

uma opção com vistas a superar casos de infertilidade. Em princípio, casais heterossexuais 

poderão contar com seu próprio material genético de modo que a criança, fruto da reprodução 

assistida terá sua origem biológica em seus pais. A dependência de doação de gametas ocorrerá 

em menor frequência, dando origem, quando necessária, às hipóteses de reprodução assistida 

heteróloga. Por outro lado, ao tratarmos de casais homoafetivos, a realização do projeto parental 

dependerá, inexoravelmente, da adoção ou das técnicas de reprodução assistida. E ainda, 

diversamente do que ocorre com os casais heteroafetivos, onde, em regra, o casal se utilizará 

de seus próprios gametas, nos casais homoafetivos, por tratar-se de casais formados por dois 

homens ou por duas mulheres, será indispensável a utilização de doação de gametas do sexo 

oposto.  

Comumente, quando trata-se de casais formados por duas mulheres, a inseminação é 

feita de modo que seja utilizado material genético, óvulo, de uma delas, com sêmen de doador, 

sendo o embrião implantado no útero da outra, a fim de que ambas participem diretamente da 

procriação. Quando trata-se de casal formado por dois homens, além da doação de óvulo, a ser 

fecundado com o sêmen de um dos dois, ainda será indispensável a utilização de mãe em 

substituição, a fim de viabilizar a gestação. Verifica-se, portanto, de imediato, que nos casos de 

reprodução assistida realizada por casais homoafetivos dependerão de doação de gametas 

masculino ou feminino, tratando-se, necessariamente, de reprodução assistida heteróloga342. 

Essas transformações foram gradativamente incorporadas pelas Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina que cuidaram das normas éticas aplicadas às técnicas de reprodução 

assistida343, resultando na Resolução 2.168/2017, em vigor, que buscando atender os anseios 

                                                           
341 STF, ADI 4.277/DF. Relator Min. Ayres Brito: “Ante a possibilidade de interpretação em sentido 
preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária 
a utilização da técnica de interpretação conforme à Constituição. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo 
como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da 
união estável heteroafetiva”. Como resultado da aplicação do referido julgado, o STJ na voz do Min. Salomão, 
decidiu pela possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo: STJ. 4ª Turma. REsp. 1.183.378/RS. Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/10/2011: “Direito de Família. Casamento civil entre pessoas do mesmo 
sexo (homoafetivo). Interpretação dos arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 do Código Civil de 2002. 
Inexistência de vedação expressa a que se habilitem para o casamento pessoas do mesmo sexo. Vedação implícita 
constitucionalmente inaceitável. Orientação principiológica conferida pelo STF no julgamento da ADPF no 
132/RJ e da ADI no 4.277/DF”.  Finalmente, a Resolução 175 do CNJ estabeleceu que “é vedada às autoridades 
competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 
entre pessoas de mesmo sexo” (art. 1o da Res. 175 do CNJ), complementando seu art. 2º que “a recusa prevista no 
artigo 1o implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis”. 
342 O fato de tratar-se de reprodução assistida heteróloga não determina qualquer efeito quanto a atribuição de 
paternidade. Serão observados os reflexos na reprodução assistida post mortem.  
343 A possibilidade de realização de reprodução assistida por casais homoafetivos foi incluída na Resolução nº 
2.121/2015, na Parte II, 2 e 3: “2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e 
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das pessoas que se socorrem da reprodução assistida para concretização do planejamento 

familiar, deixa de tratar simplesmente da infertilidade. Essa mudança torna-se cristalina a partir 

da exposição de motivos da Resolução do Conselho Federal de Medicina em vigor, que em 

lugar de centrar-se exclusivamente na infertilidade, passa a instrumento de realização do projeto 

parental. 

As normas éticas a serem adotadas para a realização de técnicas de reprodução 

assistida passam a ter sua justificativa não exclusivamente nos casos de infertilidade, mas 

especificamente na liberdade e autonomia que deve permear o projeto parental. De fato, a 

primeira justificativa de existência e utilização da reprodução assistida como forma de 

procriação continua fundada na infertilidade, mas é seguida de outras considerações, como o 

aumento das taxas de sobrevida e cura após tratamento de neoplasias malignas, possibilitando 

o exercício do planejamento antes de submissão ao tratamento que eventualmente as levará à 

infertilidade. Para além das causas derivadas das condições de saúde, são consideradas 

situações exclusivamente relacionadas à autonomia privada, como o fato das mulheres estarem 

postergando a maternidade, o que pode reduzir suas chances de gravidez natural com o avanço 

da idade, e ainda, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da entidade familiar 

formada pela união estável homoafeitva344, cujo casal dependerá necessariamente para a 

procriação da submissão às técnicas de reprodução assistida. 

Se em um primeiro momento a utilização das técnicas de inseminação artificial eram 

voltadas necessariamente a suprir casos de infertilidade, atualmente tornam-se indispensáveis 

para que o projeto parental possa existir em consonância com o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana. Expliquemos. Na medida em que a sociedade era pensada por uma 

perspectiva patriarcal e heterossexual, em que casais homoafetivos eram postos em cenários de 

invisibilidade social, e a mulher relegada a atender às necessidades da família e não a seus 

                                                           
pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico.  3 - É permitida a gestação 
compartilhada em união homoafetiva feminina em que não exista infertilidade”, considerando que “o pleno do 
Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 5 de maio de 2011, reconheceu e qualificou como entidade 
familiar a união estável homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132)”. A atual Resolução de nº 2.168/2017, em vigor, 
admite na Parte II, 2ª utilização de das técnicas de reprodução assistida por casais homoafetivos: “É permitida o 
uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de 
consciência por parte do médico”. [grifei]. 
344 As considerações da Resolução. 2.168/2017 só mencionam a constituição de união estável por casais 
homoafetivos, porém, como mencionado anteriormente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido 
pelos mesmos fundamentos da união estável, sendo inclusive vedado a qualquer oficial de registro de pessoas 
naturais rejeitar a habilitação para o casamento, na forma da Resolução 175 do CNJ que estabeleceu que “é vedada 
às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável 
em casamento entre pessoas de mesmo sexo” (art. 1o da Res. 175 do CNJ), complementando seu art. 2o que “a 
recusa prevista no artigo 1o implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências 
cabíveis”. 
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próprios anseios, a realidade que tínhamos, era formada de casais que se uniam enquanto 

jovens, e a procriação acontecia em idades em que os casos de dificuldade de procriação existem 

em menores escalas. Na medida em que a mulher ganha espaço na sociedade e no mercado de 

trabalho, alcançando efetiva autonomia, e os casais homoafetivos são reconhecidos como 

núcleos familiares, sendo-lhes reconhecida em igualdade de condições a fundamentalidade do 

direito de procriação, a inseminação artificial se afasta da infertilidade e passa a ser 

indispensável para a realização da procriação. Mulheres, solteiras, casadas, ou que vivam em 

união estável, passam a não ter de decidir se serão ou não mães de forma precoce. Podem se 

valer das técnicas de criopreservação de óvulos345 para exercer sua escolha em momento futuro, 

até mesmo para procriação individual, constituindo-se a família monoparental346. Casais 

formados por duas mulheres, ou formados por dois homens deixam de ter a maternidade e 

paternidade à sombra da excepcionalidade. 

Em momento anterior, casais homoafetivos precisavam se valer de outros recursos 

para o exercício da parentalidade, a exemplo da adoção, ainda que fosse unilateral. Em um casal 

formado por duas mulheres, por exemplo, se uma delas tivesse o filho a partir de reprodução 

assistida, com doação de espermatozoide de terceiro, após o nascimento sua companheira 

precisaria valer-se da adoção, suplantando processo judicial para efetivação da maternidade. 

Todavia, a concepção da parentalidade como exercício do direito fundamental do planejamento 

familiar, associado ao reconhecimento de que a maternidade ou paternidade não se confunde 

com a participação biológica na procriação, seja através de doação de gametas ou através da 

cessão de útero, permite aos casais homoafetivos o pleno exercício do direito fundamental ao 

planejamento familiar, sendo efetivamente uma decisão conjunta do casal dissociada do vínculo 

biológico do filho com cada um dos pais347. Essa decisão poderá produzir seus efeitos de efetiva 

paternidade ou maternidade a partir do registro de nascimento da criança, nascida por técnicas 

de reprodução assistida, sem depender de outra justificativa de vínculo parental348. 

Pode-se dizer, que o reconhecimento do planejamento familiar como direito 

fundamental consta da Constituição Federal de 1988 e é amadurecido ao longo dos anos, na 

                                                           
345 A Resolução 2.168/2017 prevê expressamente a possibilidade de criopreservação de óvulos (oócitos) na Parte 
V, 1: “1. As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoides, oócitos, embriões e tecidos 
gonádicos”. 
346 O art. 226, § 4o, da Constituição Federal de 1988 prevê a família monoparental, estabelecendo que “entende-
se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 
347 As diferenças entre a reprodução assistida homóloga e reprodução assistida heteróloga serão aprofundadas neste 
capítulo, quando do tratamento das diferentes formas de reprodução assistida e seus reflexos, momento em que 
serão analisadas as normas pertinentes à presunção de paternidade. 
348 O registro de criança nascida advinda de técnicas de reprodução assistida realizada por casais homoafetivos é 
regulado pelos artigos 16, § 2ᵒ, do Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça.  
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medida em que o livre desenvolvimento da personalidade humana se consolida, especialmente 

pelo amadurecimento da igualdade de gênero e liberdade sexual. Nesse sentido, no âmbito 

internacional os direitos sexuais e reprodutivos são reconhecidos como direitos humanos na 

Convenção do Cairo em 1994349, e podem ser também reconhecidos como importantes passos 

nesse sentido o reconhecimento da família homoafetiva350 e o aprimoramento das técnicas de 

reprodução assistida. A fundamentalidade da autonomia privada no exercício do projeto 

parental, tendo como instrumento a inseminação artificial pode ainda ser vislumbrada a partir 

de normas que buscam universalizar o acesso às técnicas de reprodução assistida. Dentre elas 

podemos relacionar a destinação de recursos feita pelo Ministério da Saúde desde o ano de 2012 

para programas de reprodução assistida no Sistema Único de Saúde351.  

No âmbito do serviço de saúde particular, a percepção do acesso às técnicas de 

reprodução assistida como instrumento inerente ao planejamento familiar ainda encontra 

espaço para controvérsias. A Lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros de 

assistência à saúde foi alterada em 2009, sendo incluído o art. 35-C que passava a determinar a 

obrigatoriedade de cobertura no atendimento nos casos de planejamento familiar352. No entanto, 

o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que dentro de um amplo 

espectro de planejamento familiar, que engloba cuidados a saúde, orientação quanto à 

concepção e contracepção, a inseminação artificial seria item extraordinário que estaria passível 

de exclusão pela via contratual das coberturas de planos de saúde353. Com os limites da presente 

                                                           
349 A Conferência sobre População e Desenvolvimento do Cairo, de 1994 constitui um marco na questão dos 
direitos reprodutivos, pois pela primeira vez, reconheceu os direitos reprodutivos como direitos humanos. A 
Convenção do Cairo na letra B do Capítulo VII a tratar especificamente do planejamento familiar. Inicia a 
Convenção do Cairo esclarecendo que o planejamento familiar não tem por destinatário somente casais (em virtude 
do casamento ou de união estável), mas também ao indivíduo isoladamente, isto é, à pessoa solteira, separada ou 
divorciada. A finalidade do planejamento familiar consiste em: a) ajudar a casais ou às pessoas a alcançar seus 
objetivos de procriação, prevenir a gravidez indesejada e reduzir a incidência de gravidezes de alto risco bem como 
a morbidade e mortalidade; b) facilitar o acesso a serviços de qualidade que sejam aceitáveis e acessíveis 
economicamente para todos os que necessitam e desejam recebê-los; c) melhorar a qualidade dos serviços de 
assessoramento, informação, educação, orientações, e promover a lactância materna para favorecer o espaçamento 
dos nascimentos . 
350 STF, ADI 4.277/DF. Relator Min. Ayres Brito: “Ante a possibilidade de interpretação em sentido 
preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária 
a utilização da técnica de interpretação conforme à Constituição. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo 
como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da 
união estável heteroafetiva”. 
351 Portaria 3149 de 28/12/2012 determina que sejam destinados recursos financeiros aos estabelecimentos de 
saúde que realizam procedimentos de atenção à Reprodução Humana Assistida, no âmbito do SUS, incluindo 
fertilização in vitro e/ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides. 
352 Cf. art. 35-C, III da Lei nº 9.656/98: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos caos: III – de planejamento 
familiar” (incluído pela Lei nº 11.935/2009). 
353 STJ, 3ª T. REsp. 1.734.445-SP. Min. Relatora Nancy Andrighi: “O propósito recursal é definir se a inseminação 
artificial por meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de saúde. A Lei 9.656/98 (LPS) 
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pesquisa, que não cuida exatamente do acesso às técnicas de reprodução assistida, mas de 

alguns de seus efeitos, nos parece que, atualmente, dados os novos contornos familiares, como 

já explicitado e melhor enfrentado adiante, cercear o acesso às técnicas de inseminação artificial 

por parte daqueles que não possuem recursos, especialmente quando o acesso ao planejamento 

familiar é de cobertura obrigatória, significa cercear o acesso a direito fundamental. 

 

3.2 Diferentes formas de reprodução assistida e seus reflexos. 

Sem a pretensão de esgotar as técnicas e características das múltiplas possibilidades 

da reprodução assistida, passaremos a analisar as principais modalidades de reprodução 

assistida a serem utilizadas, especialmente a fim de esclarecer quais as técnicas serão 

comumente utilizadas por casais heterossexuais e as modalidades que necessariamente serão 

realizadas por casais homoafetivos. Essa análise será de fundamental importância, 

especialmente em virtude da ausência de regulamentação legislativa da matéria, determinando 

diversos posicionamentos judiciais, além de deixar a cargo de instrumentos administrativos 

como as resoluções do Conselho Federal de Medicina e provimentos do Conselho Nacional de 

Justiça os critérios orientadores de realização das técnicas e registros de nascimento 

respectivamente. Ademais, será de especial relevância a análise do tema em confronto com as 

hipóteses de presunção de paternidade estabelecidas pelo art. 1.597 do Código Civil. Para tanto 

passaremos a cuidar das espécies de reprodução assistida e das possibilidades de utilização da 

inseminação artificial pelas pessoas solteiras e pelos casais, guardadas as peculiaridades das 

relações formadas por um homem e uma mulher, por duas mulheres e por dois homens, para 

que posteriormente possamos analisar, em cada uma dessas possibilidades as consequências da 

reprodução assistida post mortem. 

Em síntese, a partir das múltiplas nomenclaturas atribuídas para expressar a 

                                                           
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece as exigências mínimas de oferta aos 
consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35-C).  
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a autorização prevista no art. 10, §4o, da LPS, é o órgão 
responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à saúde. A Resolução 
Normativa 338/2013 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define planejamento familiar como o “conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, 
pelo homem ou pelo casal” (art. 7o, I, RN 338/2013 ANS).  Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção 
em planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a concepção e a contracepção, o acompanhamento 
de profissional habilitado (v.g. ginecologistas, obstetras, urologistas), a realização de exames clínicos e 
laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, 
medicamentosos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva.  A limitação da lei quanto à 
inseminação artificial (art. 10, III, LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório 
em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, III, LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula 
contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN 338/2013”. 
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reprodução humana354, podemos de forma singela classificar a reprodução assistida em duas 

espécies, a saber: a) inseminação artificial, intracorpórea ou invasiva; b) fecundação in vitro, 

artificial, extracorpórea ou não-invasiva. Os autores não são uniformes na terminologia para 

determinar essas duas técnicas. Alguns levam em conta o fato de a fecundação ser dentro ou 

fora do corpo da mulher (intracorpórea ou extracorpórea);355 outros, entretanto, consideram sob 

outro enfoque e se referem à primeira hipótese como invasiva, enquanto a segunda não-

invasiva.356 Finalmente, há ainda os que consideram que a inseminação no corpo da mulher é 

uma inseminação artificial ao passo que a realizada fora do corpo é denominada de fecundação 

in vitro. 

A inseminação artificial, intracorpórea ou invasiva (IA) pode ser feita através de 

espermoinseminação artificial intra-uterina357 ou através da retirada de gametas masculino e 

feminino e transferência intratubária posterior358. 

No que tange às técnicas de fecundação in vitro, artificial ou não invasiva (FIV e ZIFT) 

limitando a análise da presente pesquisa a duas das referidas técnicas, quais sejam a fertilização 

                                                           
354 VASCONCELOS. Cristiane Beuren. A proteção Jurídica do Ser Humano In Vitro na Era da Biotecnologia. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 13: “Já a procriação sexuada pode assumir duas formas: a espontânea – que corresponde 
à união natural dos gametas feminino e masculino da relação sexual entre homem e mulher –; e a assistida – 
quando se faz necessária qualquer intervenção artificial de terceiro para corrigir ou substituir o modo natural.” 
355 VASCONCELOS. Op.cit.  p. 13. 
356 Nesse sentido KLEVENHUSEN, Renata Braga. “Projeto Parental e o Estatuto Jurídico do Embrião Humano: 
Limites e Possibilidades das Técnicas de Reprodução Assistida.” In KLEVENHUSEN, Renata Braga (Coord.). 
Direitos Fundamentais e Novos Direitos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p.118. 
357 Sobre a técnica na inseminação artificial consulte-se: LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e 
o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 36; BASSO, Domingo M. Nacer y Morir con Dignidad. 
Bioética. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 269 et seq.; VASCONCELOS. Cristiane Beuren. A proteção Jurídica 
do Ser Humano In Vitro na Era da Biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 15 et seq. A técnica da inseminação 
artificial ou espermoinseminação passa basicamente pelas fases de colheita de gameta masculino e inseminação 
propriamente dita. Na primeira fase, se procede à colheita do sêmen do homem, normalmente através de 
masturbaçãopassando-se à análise do esperma. Os espermatozoides são conservados, diluídos em uma solução 
crioprotetora a certa temperatura. Nesse passo duas hipóteses podem acontecer: ou se faz a inseminação com 
esperma fresco, denominada de inseminação imediata, ou se congela o sêmen para uso posterior. Caso tenha 
sido congelado, há necessidade de o sêmen ser elevado novamente à temperatura ideal para a sua utilização. A 
segunda fase é a da inseminação propriamente dita, que consiste em depositar o esperma preparado 
(espermoinseminação), implantando-o no colo do útero (inseminação intracervical), diretamente na vagina 
(inseminação intravaginal) ou na cavidade do útero (inseminação intrauterina). 
358 A segunda técnica de inseminação artificial, intracorpórea ou invasiva é feita através da retirada de gametas 
masculino e feminino e transferência intratubária posterior. Inicialmente é feita a colheita de gametas masculino 
(sêmen) e feminino (óvulos), onde se induz a ovulação através da administração de hormônios que visam a 
provocar o amadurecimento de vários óvulos simultaneamente. A coleta dos óvulos é feita através de laparoscopia 
ecográfica ou mais comumente por punção transvaginal. Em seguida passa-se à classificação e preparação dos 
óvulos em meio de cultura adequada a fim de serem transferidos. A colheita de sêmen, e sua classificação e 
preparação é semelhante à técnica anteriormente descrita. Posteriormente é feita a  transferência intratubária de 
gametas (GIFT). Os gametas masculino e feminino são carregados em um cateter especial para transferência. O 
cateter é introduzido por via laparoscópica, devendo atingir o terço distal de uma das tubas, onde seu conteúdo é 
injetado. Posteriormente, o cateter é retirado e revisado em laboratório a fim de que se comprove que ocorreu a 
saída de todo o material. Idêntico procedimento é feito na outra tuba uterina (trompa). Geralmente, são transferidos 
cerca de 2 a 3 óvulos por tuba uterina (trompa), juntamente com 80.000 a 150.000 espermatozóides. 
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in vitro com transferência de zigoto359 ou com transferência de embrião360. 

Em ambas as técnicas temos uma primeira fase que é comum: a colheita dos gametas 

(óvulos e espermatozóides) e sua classificação e preparação. Assim, também por indução da 

ovulação, através da administração de hormônios se provocará o amadurecimento de vários 

óvulos que serão colhidos por laparoscopia ou punção vaginal. Posteriormente, passa-se à 

classificação e preparação dos óvulos. Colhe-se gameta masculino através de masturbação, 

classificando e preparando os espermatozóides. Na segunda fase da técnica (a fertilização in 

vitro) é que irá se diferenciar a técnica de transferência de Zigotos (óvulo fertilizado) para 

as Trompas (ZIFT), da técnica de transferência de embriões (FIV). Na ZIFT os gametas 

masculinos e femininos são colocados em contacto in vitro, a fim de que ocorra a sua fusão, 

                                                           
359 Sobre a noção científica de zigoto consulte-se GARCIA, Sonia Maria Lauer de e FERNÁNDEZ, Casimiro 
García. Embriologia. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001, p. 246. 
360 A noção de embrião é complexa em face da variedade terminológica como ressaltado por BARBOSA,     Heloisa     
Helena. Proteção   Jurídica    do    Embrião    Consulta     em 
<http://www.ghente.org/temas/reproducao/protecao.htm> Acesso em 22 de junho de 2007: “Aponta-se, de início, 
um problema terminológico, na utilização indiscriminada do vocábulo "embrião.” De acordo com a Biologia, antes 
da implantação, o óvulo fecundado chama-se "zigoto.” O embrião é a entidade em desenvolvimento a partir da 
implantação no útero,  até oito semanas após a fecundação; a partir da nona semana começa a ser denominado 
feto, tendo essa designação até nascer. Portanto, a rigor até os primeiros quatorze dias após a fertilização, temos o 
zigoto, denominado na legislação espanhola "pré-embrião", designação que causa controvérsia por induzir uma 
diminuição da condição humana da entidade em desenvolvimento.” Transcreve-se a explicação da formação do 
embrião a partir da formação da mórula oferecida por GARCIA, Sonia Maria Lauer de e FERNÁNDEZ, Casimiro 
García. Embriologia. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001, p. 247: “Cerca de três dias depois da fecundação, o 
germe atinge o estágio de 12 a 16 blastômeros e é então chamado de mórula, massa compacta de células (do latim 
morus: amora). Durante o período de clivagem, o germe vem descendo pela tuba para atingir o útero, movimentado 
pelos batimentos ciliares de células epiteliais e suaves contrações da musculatura lisa dessa região. O germe atinge 
o útero quando alcança a fase de mórula. Quando a mórula já atingiu o útero, por volta de quatro dias, começa a 
receber fluídos uterinos e, no interior da massa compacta de células, começam a aparecer pequenos espaços cheios 
de líquidos. Os espaços começam a se reunir de maneira a rechaçar as células para  a periferia, e o interior forma 
uma ampla cavidade preenchida por líquido. Um pequeno grupo de células permanece em um dos pólos, formando 
um aglomerado em forma de botão. Essa é a fase do blastocisto; as células periféricas formam o trofoblasto (do 
grego throfe = nutrição), o botão polar forma o embrioblasto, enquanto a cavidade interna cheia de líquido forma 
o blastocele. O trofoblasto contribuirá para a formação de parte da placenta e o embrioblasto (massa celular 
interna) originará o embrião.” Sobre a utilização do termo embrião, comparando-o a noção de zigoto, e feto, com 
fundamento em conceitos da medicina genética: MIRANDA, Adriana Augusta Telles de. Adoção de Embriões 
Excedentários à Luz do Direito Brasileiro. São Paulo: Método, 2016, p. 118: “O autor apresenta os estágios de 
desenvolvimento que ocorrem antes do nascimento, os quais, em razão da importância para o trabalho, são 
enumerados a seguir: "Zígoto: esta célula é o começo do ser  humano. Ela resulta da fertilização do óvulo por 
um espermatozoide. A expressão 'ovo fertilizado' refere-se sempre a zigoto. Clivagem: a divisão ou clivagem do 
zigoto por mitose dá origem às células filhas chamadas de blastômeros. Os blastômeros tornam-se cada vez 
menores com as sucessivas divisões celulares. Mórula: Quando as divisões sucessivas atingem um estágio de 12 
a 16 blastômeros, a massa de célula formada é chamada de mórula, porque tem, então, o aspecto de uma amora. 
Blastocisto: Depois que a mórula passa da trompa para o útero, nela se forma uma cavidade. Esta cavidade é 
conhecida como blastocele e, nesta fase, a mórula transforma-se em blastocisto. Embrião: as células do blastocisto 
que darão origem ao embrião surgem na massa celular interna. O termo embrião não é usualmente empregado até 
a formação do disco embrionário (8.0 dia). O período embrionário estende-se até o término da oitava semana, 
período durante o qual todas as estruturas já entraram em formação. Ao término desse período estão presentes 
características que permitem caracterizar o embrião como embrião humano. Feto: Ao término do período 
embrionário, o embrião humano em desenvolvimento passa a ser chamado de feto. Durante o período fetal (9' 
semana até o nascimento) muitos sistemas se desenvolvem". 
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surgindo o zigoto. Logo, vê-se que essa técnica se diferencia substancialmente da 

inseminação artificial, visto que nesta a fecundação ocorre no corpo da mulher (nas trompas), 

enquanto na ZIFT a fecundação ocorre in vitro. 

Na FIV os gametas colocados in vitro depois de sua fusão formando o zigoto, 

continuam incubados in vitro a fim de que ocorra o processo de clivagem (divisões celulares), 

até os embriões atingirem o estágio de 2 a 4 células, quando então poderão ser transferidos para 

o útero materno. Essa transferência se faz através de inserção de um cateter, pelo orifício 

cervical, até a cavidade uterina. Após a transferência, o embrião deve se implantar no útero 

materno, quando ocorre a nidação propriamente dita.  

Diante da descrição das técnicas de reprodução assistida disponíveis é possível 

concluir que o procedimento de reprodução assistida poderá transcorrer logo após  a decisão de 

procriação, ou poderá contar com a criopreservação de material genético, para que o projeto 

parental361 se concretize posteriormente. As hipóteses de criopreservação de material genético 

têm especial relevância para o objeto desta pesquisa, pois possibilitará a realização de 

reprodução assistida post mortem. E nesse âmbito, como será melhor aprofundado quando 

tratarmos especificamente do tema, ganha relevância o fato de tratar-se de criopreservação de 

gametas femininos ou masculinos, ou de embriões. Inobstante entendermos que após o 

nascimento da criança advinda da reprodução assistida, não possa existir qualquer diferença ou 

classificação entre os filhos362, a partir da forma pela qual foram concebidos, os argumentos 

que fundamentarão o regime jurídico a ser aplicado a cada uma das hipóteses, de 

criopreservação de gametas ou de embriões serão distintos. 

Além da técnica utilizada, com vistas a saber-se, no caso específico desta pesquisa, se 

ao tempo da morte do autor da herança já existia gravidez, existia filho concebido, na forma de 

embrião criopreservado ou ainda, se existia tão somente a preservação de gametas, toma 

relevância se a utilização da inseminação artificial deu-se através de  reprodução assistida 

homóloga ou heteróloga363, visto que elas podem ser utilizadas tanto na inseminação artificial, 

intracorpórea ou invasiva (IA) como na fecundação in vitro, artificial ou não invasiva (FIV e 

                                                           
361 A Resolução 2.168/2017 prevê em sua parte V as normas éticas de criopreservação, a ser realizada por clínicas 
e centros reprodutivos, de espermatozoides, oócitos, embriões e tecidos gonádicos. 
362 Sobre o regime sucessório a ser aplicado ao filho advindo de reprodução assistida após a morte do autor da 
herança, consulte o capítulo 4. 
363 Sobre inseminação homóloga, heteróloga e bisseminal consulte-se: HATEM, Daniela Soares. 
“Questionamentos Jurídicos diante das Novas Técnicas de Reprodução Assistida.” In SÁ, Maria de Fátima Freire 
(coord). Biodireito. Belo Horizonte, 2002, p. 197. FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução 
Humana Assistida e a Necessidade de sua Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 29/31. 
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ZIFT). 

A denominação da inseminação artificial em homóloga ou heteróloga leva em conta o 

material genético utilizado (gametas masculino e feminino). Quando o material genético é dos 

cônjuges ou dos companheiros que vivem em união estável, diz-se que a inseminação é 

homóloga, entretanto, quando um dos gametas (masculino ou feminino) não pertence ao casal, 

fala-se em inseminação artificial heteróloga. Desse modo, é possível nas duas técnicas descritas 

que se utilize esperma ou óvulo de doador. De plano, é possível observar que ao tratar-se de 

casais heterossexuais será possível a ocorrência tanto da reprodução assistida homóloga, onde 

são utilizados os gametas do próprio casal, quanto da reprodução assistida heteróloga, onde o 

casal utiliza-se de material genético de terceiro. 

Para casais heterossexuais, em regra, a inseminação heteróloga não é primeira medida 

a ser tomada para resolver um problema de realização do projeto parental. Todavia, há casos 

para os quais ela é a mais indicada: 

“Hoje, a inseminação heteróloga – objeto de tanta controvérsia – é a indicação mais 
comum à esterilidade masculina absoluta (nos casos de hipogonadismo 
hipergonadotrópico e azoospermia resistente à terapia), bem como os casos de 
infertilidade em casais nos quais qualquer grau de oligozoospermia, teratospermia ou 
astenospermia do sêmen do marido permanece resistente à terapia. 

As doenças hereditárias do lado do marido, as incompatibilidades (como as 
relacionadas com o fator RH), assim como os casos de longa infertilidade sem 
etiologia aparente, também são indicações para a inseminação heteróloga”364. 

Todavia, a inseminação artificial é a cada dia que passa uma realidade mais frequente, 

considerando que diante das transformações sociais e das novas conformações sociais, o projeto 

parental através da constituição de família monoparental e de casais homoafetivos é mais 

frequente. Consoante a Parte II da Resolução 2.168/2017, os pacientes das técnicas de 

reprodução assistida365  são todas as pessoas capazes, independentemente de serem solteiras, 

casadas, viverem em união estável, sendo expressamente contempladas as pessoas que vivem 

em uniões homoafetivas, seja de casamento ou união estável. Inexoravelmente aquele que 

queira se utilizar das técnicas de reprodução assistida e não for casado, nem viva em união 

estável, por exemplo, a pessoa solteira (homem ou mulher) ou os casais homoafetivos 

                                                           
364 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 39. 
365 Transcrever Parte II, nº 1, 2 e 3 da Resolução 2.168/2017 do CFM: “1. Todas as pessoas capazes, que tenham 
solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta resolução, podem ser receptoras das 
técnicas de RA, desde que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, conforme 
legislação vigente; 2. É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, 
respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico; 3. É permitida a gestação compartilhada em 
união homoafetiva feminina em que não exista infertilidade. Considera-se gestação compartilhada a situação em 
que o embrião obtido a partir da fecundação do(s) oócito(s) de uma mulher é transferido para o útero de sua 
parceira”. 
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dependerão de doação de gameta masculino ou feminino, conforme o caso.  

Para a doação de sêmen faz-se a coleta de esperma, que posteriormente é colocado em 

um recipiente de vidro, previamente esterilizado. O material germinativo é analisado através 

de espermograma, a fim de que se verifiquem o volume, numeração, mobilidade e morfologia 

dos espermatozóides. Caso apresentem condições satisfatórias, faz-se a transferência para 

capilares, onde será criopreservado para utilização futura366. A doação de óvulo, apesar de ter 

sido aprimorada nos últimos anos, é menos eficaz do que a de sêmen, contando com menor 

percentual de sucesso da criopreservação de óvulo humano. Portanto, após a colheita dos 

óvulos, sempre que possível, como já descrito acima, faz-se a fertilização in vitro.367 Apesar 

desses dados, é possível a criopreservação de gametas femininos. 

Finalmente poderíamos ter, ainda, a denominada doação de embriões que também se 

incluiria na hipótese de inseminação heteróloga. A primeira crítica que se pode apresentar é a 

utilização do vocábulo doação para se referir aos embriões. Realmente, entendendo-se que o 

embrião é um ser que já possui todo o código genético do humano, e, portanto, uma pessoa, não 

se pode falar em sua doação, vocábulo que se presta para os objetos de direito.  E, como todo 

evidente, parece-nos que o embrião não pode ser tratado como um objeto de direito, mas ao 

contrário como sujeito de direitos. Portanto, parece-nos que melhor seria falar-se de entrega de 

embriões para procriação artificial. Outra expressão cabível seria entrega de embrião para 

adoção368. Defendendo a adoção dos embriões excedentários, em lugar da possibilidade de 

descarte de tais embriões369, posiciona-se Alexandre Lescura do Nascimento370, fundando-se 

especialmente na atribuição de toda carga genética de pessoa que se dá com o embrião. Pelos 

limites impostos a presente pesquisa, não aprofundaremos o debate sobre a possibilidade de 

descarte dos embriões excedentários, considerando que o foco presente são os efeitos jurídicos 

da pessoa nascida, advinda de reprodução assistida pós mortem. De qualquer forma, 

entendemos que não se enquadra a hipótese como adoção, pois essa depende inexoravelmente 

de processo judicial, o que não ocorre na reprodução assistida, com a utilização de embrião 

                                                           
366 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 44/45. 
367 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
56/63; FERNANDES, Silvia da Cunha. Op.cit.  p. 46. 
368 Sobre as peculiaridades e embates doutrinários acerca da adoção de nascituro e adoção de embrião: MIRANDA, 
Adriana Augusta Telles de. Adoção de Embriões Excedentários à Luz do Direito Brasileiro. São Paulo: Método, 
2016, p. 145 e seguintes. 
369 Cf. Parte III, nº 4 e 5 da Resolução nº 2.168/2017 do CFM sobre descarte de embriões: “4. Os embriões 
criopreservados com três anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa dos pacientes; 5. Os 
embriões criopreservados e abandonados por três anos ou mais poderão ser descartados.” 
370 NASCIMENTO, Alexandre Lescura. Adoção Embrionária. Curitiba: CRV, 2012, p. 33 e seguintes. 
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cedido. A semelhança que se pode estabelecer entre a procriação utilizando-se embrião que não 

contém material genético dos usuários e a adoção é que em ambas as hipóteses se está diante 

de filiação afetiva. Logo, melhor mesmo seria a expressão “entrega de embriões para procriação 

artificial.”371 

Há quem classifique a inseminação heteróloga em genética e gestacional. A primeira 

ocorre quando houve doação de gameta, ao passo que a segunda se dá com a substituição de 

útero.372 Em paralelo a doação de gameta, que garante  a possibilidade de reprodução assistida 

heteróloga, seja para pessoas solteiras, seja para casais homoafetivos, que dependerão ao menos 

de doação de gameta do sexo diverso dos cônjuges ou companheiros373, será possível contar 

com a cessão temporária de útero. Também denominada gestação em substituição, mulheres 

que tenham qualquer contraindicação de gestação ou casais homoafetivos masculinos poderão 

ser valer da cessão temporária e gratuita de útero para realização do projeto parental. Nessa 

hipótese, duas são as situações que podem se delinear, a primeira, da criança ter uma mãe 

biológica que se utilizará somente da gestação em substituição, em virtude de sua 

impossibilidade de gestar. A segunda, dos efetivos pais da criança contarem tanto com a doação 

de material genético, como com a gestação em substituição, situação em que além de tratar-se 

de reprodução assistida heteróloga, há a utilização da cessão temporária de útero. 

A gestação em substituição (cessão temporária do útero) é regulamentada na parte VII 

da Resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina. O Código Civil não tratou da 

denominada mãe substituta ou mãe hospedeira, aquela que cede o útero para gestar filho de 

outrem. Essa questão está regulamentada nos limites do item VII, 1, 2 e 3 da Resolução nº 

2.168/92017 do Conselho Federal de Medicina. A primeira regra é que a doação temporária de 

útero só deve ser utilizada se existir “um problema médico que impeça ou contraindique a 

gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou pessoa solteira”374. Além disso, 

                                                           
371 Criticando também a utilização do vocábulo doação veja-se: FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de 
Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
p. 447. 
372 VASCONCELOS. Cristiane Beuren. A proteção Jurídica do Ser Humano In Vitro na Era da Biotecnologia. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 14. 
373 Os casais homoafetivos femininos necessariamente dependerão de doação de sêmen, enquanto os casais 
homoafetivos masculinos dependerão de doação de óvulos. 
374 Resolução 2.168/2017, CFM, VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (CESSÃO TEMPORÁRIA 
DO ÚTERO): “As clínicas, centros ou serviços de reproduçãoo assistida podem usar técnicas de RA para criarem 
a situação identificada como gestaçãoo de substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou 
contraindique a gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou pessoa solteira. 1. A cedente temporária 
do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro 
grau - mãe/filha; segundo grau - avó/irmã; terceiro grau - tia/sobrinha; quarto grau - prima). Demais casos estão 
sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. 
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estabelece a resolução uma limitação no que diz respeito às doadoras temporárias de útero: 

“devem pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau, 

sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina.” Além disso, 

fica proibida a sua comercialização: “A doação temporária do útero não poderá ter caráter 

lucrativo ou comercial.” A respeito dessa norma Fachin comenta que: “Em suma, parentesco e 

benemerência, gratuidade e impossibilidade da reprodução pelas vias normais equilibram esse 

regime de ‘dação gratuita e temporária’ do útero.”375 

A realização de reprodução assistida através de utilização de gestação em substituição 

conta ainda com cuidados referentes à fixação da filiação da criança, considerando que a mãe 

substituta em verdade não guardará qualquer vínculo de fialiação com a criança. Para evitar 

conflitos em torno da atribuição de filiação da criança, a Resolução 2.168/2017 do Conselho 

Federal de Medicina exige o arquivamento de relatório médico com perfil psicológico dos 

envolvidos atestando sua adequação, além de compromisso tanto dos pacientes, como da mãe 

em substituição quanto a parentalidade da criança, seguida de consentimento do cônjuge ou 

companheiro da mãe substituta376. As cautelas em torno dos requisitos a serem atendidos por 

aquela que realizará o papel de mãe em substituição, buscam evitar que ao final da gestação o 

projeto parental inicialmente planejado seja interrompido de qualquer forma377. No mesmo 

sentido, buscando assegurar a parentalidade da criança advinda de reprodução assistida com o 

auxilio da cessão temporária de útero, o provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça 

                                                           
375 FACHIN. Luiz Edson. Direito de Família. Elementos Críticos à Luz do novo Código Civil. Rio de Janeiro:  
Renovar, Rio de Janeiro – São Paulo, 2003, p. 256. Sobre o regramento da Resolução nº 1.358/92 do Conselho 
Federal de Medicina, consulte-se mais adiante. 
376 Cf. Parte VII Resolução 2.168/2017 do CFM, sobre a gestação de substituição (cessão temporária do útero): 
“1. A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 
o quarto grau (primeiro grau – mãe/filha; segundo grau – avó/irmã; terceiro grau – tia/sobrinha; quarto grau – 
prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. 2. A cessão temporária do 
útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 3. Nas clínicas de reprodução assistida, os  seguintes  
documentos  e  observações deverão constar no prontuário da paciente: 3.1. Termo  de  consentimento  livre  e  
esclarecido  assinado  pelos  pacientes  e  pela cedente   temporária   do   útero,   contemplando   aspectos   
biopsicossociais   e   riscos envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, bem como aspectos legais da filiação; 3.2. 
Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica e emocional de todos os envolvidos; 3.3. 
Termo de Compromisso entre o(s) paciente(s) e a cedente temporária do útero (que receberá o  embrião em  seu 
útero), estabelecendo  claramente  a  questão  da filiação  da criança; 3.4.Compromisso,  por  parte  do(s)  
paciente(s)  contratante(s)  de  serviços  de  RA,  de tratamento  e  acompanhamento  médico,  inclusive  por  
equipes  multidisciplinares,  se necessário, à mãe que cederá temporariamente o útero, até o puerpério; 3.5.  
Compromisso  do  registro  civil  da  criança  pelos  pacientes  (pai,  mãe  ou  pais genéticos), devendo esta 
documentação ser providenciada durante a gravidez; 3.6.  Aprovação  do  cônjuge  ou  companheiro,  apresentada  
por  escrito,  se  a  cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. 
377 O Tribunal Constitucional Português, ao enfrentar a matéria, no acórdão de n. 225/2018, relacionado ao 
processo n. 95/17, entendeu pela inconstitucionalidade da norma que prevê a irrevogabilidade do consentimento 
da gestante na entrega da criança quando do nascimento. Em outras palavras, fundado na dignidade da pessoa 
humana da gestante, consolidou-se a revogabilidade de seu consentimento, possibilitando que ao final da gestação, 
se mantenha com o bebê nascido em virtude da reprodução assistida com utilização da gestação em substituição. 
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assegura que “no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser 

adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência a distinção quanto à 

ascendência paterna ou materna”378, assegurando que “na hipótese de gestação por substituição, 

não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, 

devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, 

esclarecendo a questão da filiação”379. 

Esclarecidas as técnicas de reprodução assistida e suas possibilidades em relação aos 

procedimentos biomédicos, passaremos a avaliar em que contextos o planejamento familiar se 

implementará a partir das técnicas de inseminação artificial, avaliando de que forma o Código 

Civil cuida da matéria de fixação da paternidade380, especialmente nos casos em que 

eventualmente possa ocorrer a reprodução assistida post mortem. A primeira questão que 

merece atenção é o fato de o Código Civil não cuidar das técnicas de reprodução humana 

assistida, referindo-se a fecundação artificial exclusivamente para atribuição de presunção de 

paternidade relativa aos filhos concebidos na constância do casamento. Nota-se que o Código 

Civil mais se preocupou em regular a relação conjugal do que em tutelar a pessoa humana em 

seu planejamento familiar que poderá ser realizado individualmente ou em conjunto com o 

cônjuge ou companheiro(a). Nesse sentido restou absolutamente omisso quanto às 

consequências da reprodução humana assistida realizada pela pessoa solteira ou divorciada, 

bem como pelos casais homoafetivos. 

A procriação da pessoa solteira ou divorciada, seja homem ou mulher, 

necessariamente dependerá de técnicas de inseminação artificial. Os questionamentos de 

outrora sobre a possibilidade do homem ou mulher submeter-se às técnicas de reprodução 

assistida para a consolidação de projeto parental individual não merecem mais relevo. Em 

                                                           
378 Cf. art. 16, § 2º do Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça: “O assento de nascimento de filho havido 
por técnicas de reprodução assistida será inscrito no Livro A, independentemente de prévia autorização judicial e 
observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de 
documentação exigida por este provimento: § 2º No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento 
deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência a distinção quanto à ascendência 
paterna ou materna” [grifei]. 
379 Cf. art. 17, § 1º do Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça: “§ 1º Na hipótese de gestação por 
substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo 
ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da 
filiação” [grifei]. 
380 A presunção de paternidade é determinada no art. 1.597 do Código Civil: “Presumem-se concebidos na 
constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 
separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 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”. 
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primeiro lugar em virtude  da Resolução 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina 

estabelecer como pacientes das técnicas de RA (Reprodução Assistida) “todas as pessoas 

capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta 

resolução”381. Em segundo plano, porque o homem sozinho poderá valer-se de cessão 

temporária de útero para a realização do projeto parental. Essa situação poderá suscitar, em 

regra, os mesmos questionamentos éticos que permeiam a discussão da reprodução humana 

medicamente assistida. Todavia, quanto ao objeto específico da presente pesquisa, as 

consequências sucessórias da inseminação artificial depois da morte do autor da herança, a 

procriação individual da pessoa sozinha, não determinará maiores questionamentos. 

Se eventualmente uma pessoa que tenha individualmente se utilizado das técnicas de 

reprodução assistida, tenha realizado a criopreservação de gametas ou até mesmo de embriões, 

obtidos a partir de doação de material genético de terceiro e de seu material genético venha a 

falecer, seu material genético será descartado ou eventualmente doado, conforme a 

manifestação de vontade emitida no momento da criopreservação, em consonância com a 

Resolução n. 2.168/2017 do CFM382. Não há o que se falar, contudo, de reprodução assistida 

post mortem neste caso, eis que se o projeto parental era individual da pessoa que faleceu, não 

haverá ninguém que possa prosseguir com o planejamento iniciado a dois, realizando a 

inseminação. Do mesmo modo, a procriação individual não determina quaisquer espécies de 

questionamentos quando a atribuição de paternidades, considerando tratar-se de família 

monoparental, inexistindo qualquer vínculo de parentesco entre o filho advindo de reprodução 

assistida e o doador ou doadora383. 

A reprodução assistida realizada por casais heterossexuais, sejam casados ou que 

vivam em união estável contará com múltiplas possibilidades. Em regra, os casais preferirão se 

utilizar de material genético próprio, optando pela realização da reprodução assistida homóloga, 

onde a inseminação do gameta masculino ou implantação do embrião far-se-á diretamente na 

mulher, com a utilização de material genético do marido ou companheiro. No entanto, por 

vezes, em virtude de casos de infertilidade absoluta do homem ou da mulher, ou ainda de 

                                                           
381 Cf. Parte II, 2 da Resolução 2.168/2017 do CFM: “2. É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico”. 
382 Cf. Parte V, 3 da Resolução 2.168/2017, do CFM: “No momento da criopreservação, os pacientes devem 
manifestar sua vontade, por escrito, quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio 
ou dissolução de união estável, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-
los. 4. Os embriões criopreservados com três anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa 
dos pacientes. 5. Os embriões criopreservados e abandonados por três anos ou mais poderão ser descartados. 
383 Nesse sentido dispõe o art. 17, § 3º do Provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça: “O conhecimento da 
ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos 
jurídicos entre doador ou a doadora e o filho gerado por meio de reprodução assistida. 
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ambos, o casal poderá valer-se de material genético doado, realizando a reprodução assistida 

heteróloga. Mesmo nesses casos, mais comum é que se proceda a inseminação na mulher, 

realizando-se não somente o projeto parental, mas também o sonho partilhado por muitas 

mulheres, da gestação. Em casos excepcionais, onde a mulher tenha algum problema médico 

que impeça ou contraindique a gestação poderá ainda ser utilizada a gestação em substituição. 

Além de dispor de maiores possibilidades para a realização do planejamento familiar, uma vez 

que os casais heterossexuais só precisam recorrer às técnicas de reprodução assistida em casos 

de infertilidades ou dificuldades de gestação natural, é possível afirmar que feita a reprodução 

assistida, salvo nos casos de utilização da gestação em substituição (cessão temporária de útero) 

esses casais nunca tiveram dificuldades em proceder ao registro de nascimento dos filhos 

advindos de inseminação artificial. 

Antes do Provimento nº 63 do CNJ, o registro de filho advindo de reprodução assistida, 

na falta de regra específica, se regia pela normatividade da Lei 6015/1973 (Lei de Registro 

Públicos), isto é, o procedimento de registro da criança era normalmente realizado pelo pai ou 

pela mãe384, sendo observadas, assim como nos casos de crianças nascidas a partir de procriação 

natural as normas pertinentes à presunção de paternidade. Observa-se, portanto, que a 

necessidade de o Conselho Nacional de Justiça regulamentar a matéria pertinente ao registro 

de nascimento de crianças advindas de reprodução assistida passou a existir quando casais 

homoafetivos deixaram a zona de invisibilidade na qual eram obrigados a viver, onde não lhes 

era possível exercer direitos fundamentais familiares, como o planejamento familiar, e passou 

a chegar aos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, crianças geradas por reprodução 

assistidas, que deveriam ser compreendidas como filhas de duas mulheres, ou dois homens, 

sem que no entanto pudesse ser atribuído o vínculo biológico a ambos os pais, como será tratado 

adiante385. 

Ainda centrado nas famílias constituídas pelo casamento, e deixando de considerar a 

união estável, apesar de já concebida como entidade familiar tanto pela Constituição Federal 

                                                           
384 Dispõe o art. 52 da Lei 6.015/73 que “São obrigados a fazer declaração de nascimento: 1o) o pai ou a mãe, 
isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no § 2o do art. 54”. O do art. 54, § 2º do mesmo diploma legal, 
por sua vez determina que “O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou 
presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos 
da legislação civil vigente”. 
385 O Conselho Nacional de Justiça regulamentou, por meio do Provimento n. 63/2017, o registro de nascimento 
de pessoas nascidas em virtude de reprodução 
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de 1988386, como pelo Código Civil de 2002387, o Código Civil trata da reprodução assistida de 

maneira incidental, exclusivamente para atribuir o efeito da presunção de paternidade, nas 

hipóteses em que essas técnicas são utilizadas388. Apesar disso, parece-nos que devemos aplicar 

as hipóteses dos incisos III, IV e V do art. 1.597 do Código Civil às hipóteses de união estável, 

face ao mesmo patamar desta em relação ao casamento no plano constitucional. Antes, contudo, 

de passar a análise do conteúdo do art. 1.597 do Código Civil, é fundamental reconhecer que o 

dispositivo em comento não regulamenta as relações familiares decorrentes do nascimento de 

filhos advindos de reprodução assistida, limitando-se a prever as hipóteses de presunção de 

paternidade. 

Ademais, o atual Código Civil manteve o sistema de presunções de paternidade 

apoiado em critérios que já vêm desde o Digesto. Esse sistema teria sentido na antiga e superada 

classificação dos filhos como filhos legítimos e ilegítimos, conforme fossem oriundos de justas 

núpcias ou não. Tais formas de presunção de paternidade faziam sentido inclusive pela 

dificuldade em se obter a confirmação da paternidade com precisão, tendo em vista que o exame 

hematológico prestava-se com eficiência a negar a paternidade, mas não para confirma-la, o 

que só foi possível com segurança com o advento do exame de DNA. A presunção de 

paternidade estabelecida pelo Código Civil se manteve com as raízes fundadas no princípio 

romano pater is est quem nuptiae demonstrant: o filho da mulher casada é de seu marido. Há 

de se considerar ainda que o sistema cuida de presunção relativa, que pode ser facilmente 

afastada seja para atribuir a paternidade apesar de ausente causa de presunção, seja para negar 

a paternidade, em casos em que fosse determinada a dita presunção389. 

                                                           
386 Cf. art. 226, § 3º da CF/1988: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 
387 Cf. art. 1.723, CC/2002: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família”. 
388 Sobre os reflexos jurídicos decorrentes da utilização das técnicas de procriação artificial consulte-se: HATEM, 
Daniela Soares. “Questionamentos Jurídicos diante das Novas Técnicas de Reprodução Assistida.” In SÁ, Maria 
de Fátima Freire (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte, 2002, p. 199/205; DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual 
do Biodireito. São Paulo:  Saraiva, 2006, p. 5557 a 560 (sobre questões jurídicas decorrente de inseminação 
artificial homóloga), p. 560 a 569 (sobre questões jurídicas decorrente de inseminação artificial heteróloga) e p. 
572 a 592 (sobre fertilização in vitro); FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana 
Assistida e a Necessidade de sua Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 72 (inseminação 
homóloga), 78 (inseminação heteróloga), p. 95 (gestação  de  substituição).  FACHIN.  Luiz  Edson.  Da  
Paternidade.  Relação   Biológica  e Afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 50 apresenta algumas dessas 
questões: “Poderá o filho obter a revelação dessa paternidade biologia? Poderá o pai negar a sua paternidade não- 
biológica? Quais são os interesses que devem ser tutelado como superiores e, por  isso mesmo, podem orientar 
soluções a esses questionamentos?” SCALQUETTE, Ana Claudia S. Estatuto da Reprodução Assistida. São 
Paulo: Saraiva, 2010; MIRANDA, Adriana Augusta Telles de. Adoção de Embriões Excedentários à Luz do 
Direito Brasileiro. São Paulo: Forense, 2015. 
389 Possibilitando a realização de prova em contrário à presunção de paternidade o art. 1.598, CC: “Salvo prova 
em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e 
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As questões jurídicas podem resultar tanto da utilização da inseminação homóloga 

como da heteróloga. É verdade que a última, por usar material genético de terceiro ou com a 

substituição de útero, possibilita um maior número de problemas.390 

O Código Civil se refere à inseminação artificial homóloga nos incisos III e IV do art. 

1.597391, enquanto trata da inseminação artificial heteróloga no inciso V do art. 1.597392. Na 

primeira hipótese, o inciso III do art. 1.597 do Código Civil trata da denominada inseminação 

homóloga post mortem, isto é, aquela que é realizada após a morte do marido ou companheiro, 

que suscita diversos questionamentos sociais tanto jurídicos, e será analisada de forma 

aprofundada e separadamente na parte final deste capítulo.  

Na segunda hipótese, o inciso IV do artigo 1.597 do Código Civil cuida da fertilização 

homóloga in vitro393, onde retira-se óvulos da mulher, colhe-se sêmen do homem e faz-se a 

fertilização in vitro, obtendo-se os denominados embriões pré-implantatório. Como não é 

possível implantar-se todos os embriões, sob pena de excesso de multiplicidade de filhos, temos 

os denominados embriões excedentários. O inciso IV do art. 1.597 estabelece que se presumem 

concebidos na constância do casamento os filhos havidos, a qualquer tempo, quando se tratar 

de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. O inciso exige para 

o estabelecimento de tal presunção que se trate de inseminação homóloga. A exigência de que 

se trate de reprodução assistida homóloga para presunção de paternidade, nos casos de embriões 

excedentários, nos parece que deve ser alvo de críticas, uma vez que estabelece regimes 

jurídicos distintos a serem aplicados aos embriões excedentários a depender de tratar-se de 

reprodução assistida homóloga ou heteróloga. Tal distinção destoa do fundamento de 

afetividade que deve nortear a atribuição de paternidade socioafetiva em relação ao marido que 

não contribuiu com gameta, nos casos de reprodução assistida com doação de material genético, 

                                                           
lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias a contar da data 
do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se 
refere o inciso I do art. 1597”. No mesmo sentido, o art. 1.601 do CC possibilita a contestação da paternidade: 
“Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação 
imprescritível”. 
390 Como tivemos oportunidade de observar ao tratar das espécies de reprodução assistida, verificamos que há 
quem inclua na inseminação heteróloga tanto a hipótese em que houve doação de gameta, como quando se utiliza 
de útero de terceira pessoa (mãe substituta). No primeiro caso fala-se em inseminação heteróloga genética e no 
segundo caso em inseminação heteróloga gestacional. Nesse sentido VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A 
Proteção Jurídica do Ser Humano In Vitro na Era da Biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 14. 
391 Código Civil: “Art. 1.597 – Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III – havidos 
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV – havidos, a qualquer tempo, quando se 
tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga”. 
392 Código Civil: “Art. 1.597 – Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: V – havidos 
por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido”. 
393 Através das novas técnicas de reprodução assistida é possível realizá-las basicamente de duas maneiras: a) 
inseminação in útero; b) fertilização in vitro. 
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que é visivelmente observado tanto nas normas éticas estabelecidas pela Resolução n. 

2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina, que preveem o anonimato dos doadores394, como 

pelo Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, que de forma segura e indiscutível 

asseguram a paternidade a quem se utilizou das técnicas de reprodução assistida, afastando 

quaisquer vínculos de parentesco entre a criança nascida e os doadores de gametas ou de 

embriões395. 

Vale considerar ainda que ao fazer distinção sobre a reprodução assistida heteróloga, 

quanto aos embriões excedentários, a lei deixa de considerar que será classificada como 

reprodução assistida heteróloga aquela que se realizar a partir de doação de material genético 

feminino, ou ainda para alguns, quando se operar a cessão temporária de útero. Esse fato não 

implica necessariamente que não exista vínculo biológico com o pai. A doação de gametas não 

será necessariamente de gametas masculinos nesse caso. É possível que tenha ocorrido a doação 

de gametas femininos, e que o pai tenha com a criança o vínculo afetivo e biológico enquanto 

em relação à mãe haverá maternidade socioafetiva. Por esse motivo, o tratamento da reprodução 

assistida heteróloga é arcaico e dissonante do atual cenário de possibilidades da reprodução 

humana medicamente assistida. 

Depois de realizada a inseminação heteróloga, dando origem aos embriões 

excedentários, a filiação estará determinada, sendo pais não o doador de gameta, mas aqueles 

que no livre exercício de seu planejamento familiar, utilizaram-se de dos métodos de 

reprodução assistida para procriação. Nessa hipótese nós temos, em relação aquele que não 

cedeu seu próprio material genético (pai, mãe ou ambos), uma das espécies da denominada 

filiação afetiva. Teremos, portanto, uma filiação natural em relação a aquele que cedeu material 

genético e uma filiação afetiva em relação a aquele que não cedeu o material genético, que 

poderá ser o pai, a mãe ou ambos. Nesse caso, o Código Civil parece ter optado pela filiação 

sócioafetiva à filiação biológica. Acertadamente agiu o legislador pátrio nesse passo, pois deve-

se distinguir a figura do genitor da figura do pai. Genitor é uma relação biológica, enquanto pai 

é uma relação afetiva. Genitor é fato natural ao passo que pai é fato cultural. Genitor é o que 

cede material genético, pai é o que quer ter um filho, o cria, o que cuida, aquele que dá 

afeto, o que se consolidará desde o momento da concepção e constituição dos embriões 

                                                           
394 Cf. Parte IV, 2 da Resolução n. 2.168/2017, do CFM sobre doação de gametas ou embriões: “Os doadores não 
devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa”. 
395 Cf. art. 17, § 2º do Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça: “O conhecimento da ascendência 
biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o 
doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida” [grifei]. 



119 
 

 

excedentários. 

A hipótese do Inciso IV do art. 1.597 do Código Civil, referente aos filhos havidos 

de embriões excedentários de reprodução assistida homóloga, se diferencia da hipótese do 

inciso III, do mesmo dispositivo, referente aos havidos por fecundação artificial homóloga 

mesmo que falecido o marido, pelo fato de que no inciso IV já existe o denominado embrião 

pré-implantatório enquanto na hipótese do inciso III temos apenas sêmen do marido que tem 

por finalidade uma inseminação homóloga. As distinções, contudo, não podem ser pensadas 

como limitações ou cerceamentos na realização de reprodução assistida post mortem ou 

reconhecimento da paternidade, isso porque, a norma acima apresentada presta-se tão somente 

a presunção de paternidade, longe de limitar seu reconhecimento. 

Na inseminação artificial heteróloga, por se utilizar gameta de terceiro (sêmen, óvulo), 

embrião ou mãe substituta, as consequências jurídicas são inúmeras. O Código Civil limitou-se 

a fazer referência para efeito de presunção de paternidade aos filhos “havidos por inseminação 

artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.”, presumindo de certa 

forma que o casal se utilizaria de sêmen de doador (que a lei denomina de inseminação artificial 

heteróloga). Para o estabelecimento da presunção de paternidade se exige que tenha havido 

prévio consentimento do marido. O Código Civil não tratou da denominada mãe substituta ou 

mãe hospedeira, aquela que cede o útero para gestar filho de outrem. A ausência de vínculo de 

parentesco entre a gestante ou parturiente e a criança é esclarecido pelo § 1o, do art. 17 do 

Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça determinando que “na hipótese de 

gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na 

declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela 

doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação”. 

Como já mencionado ao longo desta pesquisa, a reprodução assistida toma especial 

relevo na concretização do projeto parental de casais homoafetivos, isso porque não lhes será 

possível realizar o desejo de procriação pelo método de procriação natural. Ainda que inexista 

situação de infertilidade, casais formados por duas mulheres dependerão de doador de gameta 

masculino, e casais formados por dois homens dependerão de doadora de gameta feminino e 

de cessão temporária de útero. Desta forma, a reprodução assistida a ser utilizada por casais 

homoafetivos será, como já ressaltado, a reprodução assistida heteróloga.  

Em tratando-se de casais homoafetivos femininos, poder-se-á realizar a reprodução 

assistida por todas as técnicas disponíveis, a partir da utilização de gameta masculino doado. 

Ademais, é possível ainda, na forma do que dispõe o n. 3, da Parte II da Resolução 2.168/2017 
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do Conselho Federal de Medicina396, a denominada gestação compartilhada, pensada para que 

ambas as mulheres, casadas ou companheiras, possam participar diretamente do processo de 

procriação, sendo promovida a reprodução de modo que uma das mães possua o vínculo 

biológico, em virtude de ter sido utilizado o seu material genético, enquanto a outra possa gestar 

a criança. 

Do mesmo modo, nos casos de inseminação artificial a realizar-se por casais 

homoafetivos masculinos será indispensável a utilização de gametas femininos doados, de 

modo que ainda que nenhum dos cônjuges ou companheiros tenha qualquer tipo de infertilidade 

eles dependerão da reprodução assistida heteróloga. E neste caso, como não é possível a 

nenhum dos parceiros gestar a criança, ainda dependerão da realização de gestação em 

substituição, na forma determinada pela Resolução n. 2.168/2017 do Conselho Federal de 

Medicina397. 

Em ambos os casos a realização do planejamento familiar do casal, seja formado por 

homens, seja por mulheres, através das técnicas de inseminação artificial, onde será realizado 

o consentimento livre e esclarecido, terá como premissa que a criança, que do procedimento 

nascer, será filho de ambos, entretanto necessariamente não terá vínculo biológico com um 

deles, em virtude da doação de gameta, masculino ou feminino conforme de trate de casais 

homoafetivos feminino ou masculino. Em relação ao cônjuge ou companheiro homoafetivo que 

não contribuiu com material genético trata-se de filiação socioafetiva. Poderá ainda ocorrer 

nesses casos que não haja filiação biológica em relação a ambos os cônjuges ou companheiros 

homoafetivos se nenhum deles contribuiu com material genético, mas se utilizaram de doação 

de embrião de terceiros, hipótese em que ambos estão unidos ao filho pelo vínculo  da filiação 

socioafetiva. Em julgamento histórico, o STF reconheceu, por maioria, a existência de 

pluriparentalidade ou multiparentalidade, colocando em pé de igualdade a filiação biológica à 

filiação afetiva. Efetivamente, no Recurso Extraordinário 898.060/SP, que teve por relator o 

Ministro Luiz Fux, decidiu em repercussão geral o STF a seguinte tese: “A paternidade 

socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo 

de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. A 

fixação da paternidade se dá em virtude da livre decisão do casal de se utilizar das referidas 

                                                           
396 A gestação compartilhada é definida na Parte II, 3 da Resolução 2.168/2017, do CFM sobre pacientes das 
técnicas de RA, nos seguintes termos: “É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em 
que não exista infertilidade. Considera-se gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da 
fecundação do oócito de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira”. 
397 Sobre a gestação de substituição (cessão temporária do útero) consulte-se Parte VII da Resolução 2.168/2017, 
do CFM.  



121 
 

 

técnicas a fim de lhes garantir a procriação, não existindo o que se falar exatamente em 

autorização de um ou outro, como tenta fazer crer o texto do inciso V, do art. 1.597 do Código 

Civil, ainda fundado em um sistema patriarcal, que deixa de considerar que o projeto parental, 

independente de tratar-se de inseminação artificial homóloga ou heteróloga é concretiza pela 

decisão do casal em utilizar, diante de dificuldades ou impossibilidades de procriação pelos 

meios naturais, das técnicas de reprodução assistida, em decisão conjunta. 

 A realização do projeto parental, mesmo através das técnicas de reprodução assistida, 

não pode, em nosso entender, violar a concepção kantiana, no sentido de que “a dignidade da 

pessoa humana, esta (pessoa) considerada como fim e não como meio, repudia toda e qualquer 

espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano”398. 

Kant399 já apresentava sua preocupação em relação à responsabilidade dos pais para 

com seus filhos, defendendo, no plano filosófico, a paternidade responsável que se encaixa 

perfeitamente no planejamento familiar via reprodução assistida:  

“Assim, de um ponto de vista prático, constitui uma ideia inteiramente correta e, 
inclusive, necessária encarar o ato de procriação como um ato pelo qual trouxemos 
uma pessoa ao mundo sem seu consentimento e como nossa própria iniciativa, ação 
pela qual incorrem os pais numa obrigação de tornar a criança satisfeita com sua 
condição tanto quanto possam. Não podem destruir seu filho, como se ele fosse 
alguma coisa que eles fizeram (uma vez que um ser dotado de liberdade não é 
suscetível de ser um produto deste tipo) ou como se ele fosse propriedade deles, como 
tampouco podem simplesmente abandoná-lo à própria sorte, já que não trouxeram 
meramente um ser mundano, mas sim um cidadão do mundo a uma condição que não 
pode agora lhes ser indiferente, mesmo simplesmente de acordo com conceitos do 
direito”. 

No mesmo sentido pronuncia-se Meirelles400 ensinando ser inadmissível “que a pessoa 

humana seja utilizada como um mero instrumento na busca de finalidades egoísticas ou 

aparentemente superiores; antes, impõe-se seja vista exclusivamente como um fim último em 

si mesma”. 

O princípio da paternidade responsável consagrado no art. 226, § 7o da CR/1988, 

dispondo que “fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 

coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. Além disso, a Constituição, no seu art. 

                                                           
398 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 35. 
399 KANT, Immanuel. Introdução ao Estudo do Direito – Doutrina do Direito. São Paulo: Edipro, 2007, p. 95. 
400 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de.. A Vida Humana Embrionária e sua Proteção Jurídica. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 163. 
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229 estabelece que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”. 

Mas não se limita o regramento fundado na paternidade responsável à ordem 

constitucional. No Código Civil, o art. 1.566, IV, determina que são deveres de ambos os 

cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos. Reitera essa norma o art. 22, caput, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo que “aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Os deveres decorrentes de uma 

paternidade responsável se estendem também à guarda, como deixa claro o art. 33, caput, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dispor que “a guarda obriga a prestação de assistência 

material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 

opor-se a terceiros, inclusive aos pais”. Entre os deveres materiais, se inclui o direito sucessório 

do filho advindo de reprodução assistida. 

De certo que a existência de consentimento livre e informado que comporte todos os 

detalhes e circunstâncias pertinentes ao procedimento é de extrema importância, dentre eles o 

fato de que haverá ou não a utilização de material genético doado por terceiro. No entanto, a 

fixação da paternidade dar-se-á a partir da decisão conjunta do casal, heteroafetivo ou 

homoafetivo, de, no livre exercício de seu direito fundamental de planejamento familiar, 

fundado na paternidade responsável401 utilizar-se das técnicas de reprodução assistida, não 

podendo a norma contida no art. 1.597 do Código Civil destinada a estabelece uma presunção 

relativa de paternidade ser utilizada como forma de modular ou cercear a atribuição de 

maternidade ou paternidade de filhos advindos de reprodução assistida, sob pena de violar outro 

princípio inerente ao planejamento familiar qual seja o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

3.3 Situação da reprodução assistida post mortem 

A possibilidade de que alguém tenha um filho mesmo após a sua morte, para além dos 

conflitos éticos que tal fato possa suscitar, é tema bastante tormentoso, especialmente em 

virtude dos efeitos sucessórios que tal fato pode determinar. Neste capítulo nos limitaremos a 

tratar da situação jurídica da reprodução assistida post mortem e seus correspondentes reflexos 

no que tange a constituição de direitos existenciais e patrimoniais para a criança advinda dessa 

                                                           
401 Cf. art. 226, § 7º da Constituição Federal: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais”. 
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modalidade de reprodução assistida. Pretendemos analisar a reprodução assistida realizada a 

partir de gametas criopreservados ou de embriões criopreservados, assim como a reprodução 

assistida homóloga ou heteróloga, para que somente no capítulo seguinte passemos a análise 

do regime jurídico a ser aplicado aos direitos sucessórios do herdeiro superveniente, advindo 

de reprodução assistida post mortem. Para tanto analisaremos as normas existentes sobre o 

tema, bem como os posicionamentos doutrinários esposados, a fim de que possamos construir 

posicionamento, que segundo nosso entendimento esteja em consonância com as normas e 

princípios constitucionais que regem a matéria, quais sejam o direito fundamental do 

planejamento familiar, o direito fundamental à filiação, com os direitos existenciais e 

patrimoniais que dele são decorrentes, associados à paternidade responsável e à dignidade da 

pessoa humana. 

Há quem entenda que não deveria ser admitida a inseminação post mortem, levando-

se em conta que a criança nascerá sem ter pai ou mãe, a depender de qual dos dois seja falecido. 

Ou, dito de outro modo, tendo exclusivamente um dos dois, nos casos de casais 

homoafetivos402. Além de não se poder presumir que alguém queira procriar após a sua morte, 

sustenta-se ainda que, nesse caso, deveria ser exigida declaração de vontade expressa do 

falecido, em testamento ou outro instrumento público.403 Nesse sentido manifesta-se a 

professora Silmara Juny Chinelato sustentando que “não se pode  presumir que alguém queira 

ser pai, depois de morto, devendo o sêmen ser destruído se não houver manifestação expressa 

de vontade quanto à inseminação post mortem.”404 Nesse caso, podemos estar diante de duas 

hipótese: a primeira em que o marido, mulher, companheiro ou companheira, em casamento ou 

união estável heterossexual ou homoafetiva já havia depositado seu material genético em 

laboratório de reprodução assistida e após a sua morte é realizada pelo cônjuge sobrevivente a 

fecundação artificial; a segunda em que o casal já tenha realizado o procedimento de reprodução 

assistida, tendo criopreservado embriões (de inseminação artificial homóloga ou heteróloga) e 

                                                           
402 Esse argumento não nos parece merecer importância diante da possibilidade de constituição de família 
monoparental, textualmente prevista no § 4o, do art. 226 da Constituição Federal: “Entende-se também, como 
entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.  
403 Nesse sentido DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 557 e 558. 
Informa ainda a autora citada que a lei espanhola nº 35/88, no art. 9.2 veda a inseminação post mortem. A 
Resolução n. 2.168/2017, na Parte VIII admite expressamente a reprodução assistida post mortem: “É permitida a 
reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do 
material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente”; No mesmo sentido o   art. 17, § 2º do 
Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas hipóteses de reprodução assistida post mortem, além 
dos documentos elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado termo de 
autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado lavrado por 
instrumento público ou particular com firma reconhecida”. 
404 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil, vol. 18, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 54. 
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um dos dois vem a falecer. 

A situação em exame, consistente nas consequências jurídicas da reprodução assistida 

post mortem, assim como quase a totalidade dos temas pertinentes às técnicas de inseminação 

artificial não foram regulamentadas pelo Código Civil. Como já mencionado anteriormente, o 

Código Civil só menciona a possibilidade de reprodução assistida post mortem quando dispõe 

sobre a presunção de que a concepção se deu na constância do casamento dos filhos advindos 

de fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido405. A referida norma, além de 

desconsiderar que também é possível a procriação após a morte da mulher, trata-se de regra 

exclusivamente de atribuição de presunção relativa de paternidade. Não há qualquer 

dependência à referida norma para se reconhecer a paternidade ou maternidade de alguém que 

venha a nascer em decorrência de reprodução assistida realizada após a morte de um dos pais. 

Por outro lado, no plano das resoluções administrativas que regulam a matéria, é 

possível perceber uma preocupação mais direcionada com a manifestação de vontade 

específica, sobre a procriação para depois da morte do que efetivamente com os direitos e 

efeitos jurídicos que tal situação determinará na vida daquele ser que está por vir, que nascerá 

em virtude da realização de inseminação artificial posterior a morte de um dos seus pais. 

Vejamos. A Resolução n. 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina prevê em sua Parte 

VIII, que “É permitida a reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia 

específica do(a) falecido(a) para uso do material biológico criopreservado, de acordo com a 

legislação vigente.”406 Considerando que a referida resolução, tem por escopo adotar as normas 

éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, a serem direcionadas não somente 

aos pacientes, mas especialmente às clínicas, centros de reprodução assistida e médicos 

responsáveis pelas práticas, é compreensível que tenha relevante preocupação em realizar o 

procedimento a partir de consentimento livre e informado, inclusive quanto a realização ou 

conclusão do procedimento após a morte de um dos pacientes. No entanto, questionamento que 

surge, desde esse momento, é: caso um dos pacientes morra, sem que tenha se manifestado 

expressamente sobre a utilização do material biológico preservado, poderá seu cônjuge ou 

companheiro prosseguir no planejamento familiar anteriormente realizado pelo casal 

                                                           
405 Cf. art. 1.597 do Código Civil: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III - havidos 
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”. 
406 No mesmo sentido, entendendo que a presunção de paternidade depende da prévia autorização do marido, situa-
se o enunciado nº 106, do Conselho de Justiça Federal: “Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 
será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material genético 
do falecido, esteja na condição de viúva sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que 
se utilize seu material genético após sua morte”. 
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individualmente? 

Uma simples interpretação do art. 1.597 do Código Civil poderia sugerir pelo conteúdo 

do inciso III, que se limitou a afirmar que “presumem-se concebidos na constância do 

casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido”, sem esclarecer se para tanto é necessário que exista autorização expressa do falecido 

marido em escrito público, particular ou testamento, tampouco se a fecundação pode ser 

realizada a qualquer tempo, como, por exemplo, o fez em relação aos embriões excedentários, 

que a autorização poderia ser dispensada. Por outro lado, fundar-se na presunção de paternidade 

fixada pelo art. 1.597 do Código Civil excluiria tal interpretação em relação aos embriões 

excedentários resultantes de reprodução assistida heteróloga.  

A nosso sentir ainda que legítima a preocupação das diretivas éticas com a irrefutável 

manifestação de vontade do paciente quanto ao destino de seu material biológico para depois 

da sua morte, há de se ponderar que ao dirigir-se à clínica de reprodução assistida e preservar 

material biológico, seja na forma de gametas ou na forma de embrião (advindo de reprodução 

assistida homóloga ou heteróloga), o planejamento familiar ali se concretizava, naquele 

momento a dois, feito conjuntamente pelo casal, de modo que a morte de um deles não deva 

ser capaz de interromper o sobrevivente de prosseguir individualmente. No entanto, o conteúdo 

do consentimento dos pacientes das clínicas de reprodução assistida, inobstante sua máxima 

importância ultrapassa os limites encerrados pela presente pesquisa. Para o objeto efetivo desta 

pesquisa importa saber quais são as consequências do nascimento de filho advindo de 

reprodução assistida post mortem. Em nosso objeto de estudo, cumprindo as normas de ética 

biomédica ou não, com ou sem consentimento na forma exigida pela Resolução n. 2.168/2017 

do Conselho Federal de Medicina, a inseminação artificial foi realizada e a criança nasceu. O 

segundo questionamento que surge é: poderão lhes ser negados os direitos existenciais e 

patrimoniais decorrentes da paternidade ou maternidade em razão da ausência de 

consentimento específico de seu pai ou mãe falecido, em virtude de seu nascimento ser 

decorrente de uma reprodução assistida póstuma? Ou de sua vida ser resultado de uma 

inseminação artificial homóloga ou heteróloga? 

O enfrentamento desses questionamentos depende da análise dos posicionamentos 

existentes sobre o tema.  

A primeira norma de efeito prático seria o Provimento de nº 63/2017 do Conselho 

Nacional de Justiça que ao dispor sobre registros de nascimento das pessoas nascidas em 

decorrência de técnicas de reprodução assistida determina a necessidade de apresentação de 
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termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida, a fim de que possa registrar a 

criança como seu filho407. Mais uma vez, tal norma não diz respeito ao reconhecimento de 

efetivo direito de filiação à criança na situação específica. Trata-se de norma dirigida aos 

Oficiais de Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, que diante do preenchimento dos 

requisitos apontados pelo Provimento em exame devem realizar o registro de nascimento, nas 

condições apontadas pelo provimento, independentemente de autorização judicial408. No 

mesmo sentido do art. 1.597 do Código Civil visa a facilitar o estabelecimento da paternidade 

ou maternidade pelo simples ato registral. Nada impede, portanto, que não preenchidos os 

requisitos ali dispostos, a paternidade ou maternidade da criança seja reconhecida em relação 

aquele que faleceu, pela via judicial, e lhes sejam reconhecidos os direitos existenciais 

pertinentes à filiação com as consequências patrimoniais pertinentes. 

Como exaustivamente mencionado em diversos momentos, há uma lacuna legislativa 

em relação às relações familiares advindas de reprodução assistida, todavia, em apenso ao 

Projeto de Lei n. 1.184/2003 diversos projetos que buscam a regulamentação da reprodução 

assistida. Alguns deles exclusivamente direcionados a autorização, criação de requisitos ou 

regulamentação de efeitos da reprodução assistida post mortem, como passaremos a analisar a 

seguir.  

No sentido de regular e estabelecer requisitos à realização da reprodução assistida post 

mortem, o Projeto de Lei 7.701/2010 propõe a inclusão do art. 1.597-A no Código Civil, 

limitando a possibilidade de utilização do sêmen do marido pelo prazo máximo de 300 dias 

após a morte do marido409. Mais uma vez observa-se que a referida norma não teria o condão 

de solucionar os conflitos advindos do nascimento de crianças a partir da utilização das técnicas 

de reprodução assistida post mortem, quando eventualmente tal prazo não fosse cumprido. O 

que seria feito? Seria rejeitado o direito fundamental à filiação à criança? 

Em outro sentido, procurando estabelecer os efeitos da reprodução assistida post 

                                                           
407 Cf. art. 17, § 2º do Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas hipóteses de reprodução assistida 
post mortem, além dos documentos elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser 
apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico 
preservado lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida”. 
408 Cf. art. 16, do Provimento n. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça: “O assento de nascimento de filho 
havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no Livro A, independentemente de prévia autorização 
judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, 
munidos de documentação exigida por este provimento”. 
409 Cf. art. 1.597-A  do Projeto de Lei 7.701/2010: “A utilização de sêmen, depositado em banco de esperma, para 
a inseminação artificial após a morte do marido ou companheiro falecido, somente poderá ́ser feita pela viúva ou 
ex-companheira com a expressa anuência do marido ou companheiro quando em vida, e até trezentos dias após o 
óbito.  
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mortem, o Projeto de Lei 115/2015, que pretende instituir o Estatuto da Reprodução Assistida, 

regulamentando a possibilidade de realização de reprodução assistida post mortem410, e ainda 

assegurando o direito sucessório do filho advindo das técnicas de reprodução assistida após a 

morte do autor da herança. Segundo o projeto de Estatuto de Reprodução Assistida, em havendo 

notícias de material biológico criopreservado, seria garantido o direito sucessório do herdeiro 

superveniente pelo prazo de 03 anos a partir da data da abertura da sucessão, período em que 

ocorreria exclusivamente a sucessão provisória, sem prejuízo de petição de herança411. 

Especificamente relacionados a regulamentação de direitos sucessórios aos filhos advindos de 

reprodução assistida post mortem, foram propostos dois projetos de lei em 2017. O Projeto de 

Lei nº 7.591/2017 pretende incluir um parágrafo único no art. 1.798 do Código Civil, com vistas 

a atribuir genericamente legitimidade sucessória às pessoas concebidas após a abertura da 

sucessão com auxílio das técnicas de reprodução assistida412, enquanto o Projeto de Lei 

9.403/2017 se propõe a alterar o art. 1.798 do Código Civil, atribuindo legitimidade sucessória 

a criança nascida em virtude de técnicas de reprodução assistida após a morte do autor da 

herança, determinando, contudo, regras específicas para prévia autorização do falecido413. 

Uma breve análise tanto das normas vigentes que regulam a realização da reprodução 

                                                           
410 Cf. art. 35, Projeto de Lei 115/2015: “É permitido o uso de material genético de qualquer pessoa, seja óvulo, 
espermatozoide ou embrião já formado, após a sua morte, desde que haja manifestação especifica, em documento 
escrito, dado por ela em vida, para o uso do seu material biológico criopreservado, descrevendo: 
I – a pessoa que deverá gestar o ser já concebido, em caso de embrião; II – a quem deverá ser destinado o gameta, 
seja óvulo ou espermatozoide, e quem o gestará após a concepción. Parágrafo único. A pessoa escolhida como 
destinatária deverá dar sua anuência ao documento”.  
411 Cf. art. 59, do Projeto de Lei 115/2015: “Tratando-se de fecundação post mortem, garantir-se-á́ o direito 
sucessório do descendente, caso a gravidez ocorra em até́ 3 anos da abertura da sucessão do genitor que autorizou 
expressamente a utilização de seu gameta ou embrião criopreservado. § 1º As partes que se submeterão aos 
procedimentos de reprodução assistida serão informadas clara e expressamente quanto à condição apresentada no 
caput, no termo de consentimento informado, antes de se submeterem ao tratamento. 
§ 2º Caso haja material genético congelado de pessoa que tenha deixado autorização expressa para sua utilização, 
nos termos desta lei, será́ aberta sucessão provisória ou condicional até que transcorra o prazo de 3 anos ou que, 
dentro desse período, se constate a gravidez do descendente biológico da pessoa falecida. § 3º Transcorrido o prazo 
previsto ou nascido o filho a sucessão passará a ser definitiva. § 4º O previsto neste artigo não exclui o direito de 
petição de herança, nos termos do Código Civil”.  
412 Cf. o Projeto de Lei nº 7.591/2017, com vistas a incluir parágrafo único no art. 1.798 do Código Civil, dispondo 
que: “Legitimam-se a suceder, ainda, as pessoas concebidas após a abertura da sucessão com o auxílio de técnicas 
de reprodução assistida”. 
413 O Protejo de Lei 9.403/2017 pretende dar a seguinte redação ao art. 1.798 do CC: “Legitimam-se a suceder as 
pessoas nascidas  ou já concebidas no momento da abertura da sucessão bem como os filhos gerados por meio de 
inseminação artificial após a morte do autor da herança, desde que: I – os cônjunges ou companheiros expressem 
sua  vontade, por escrito, quanto ao destino que será dados  aos embriôes, em caso de divórcio, doenças graves ou 
de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los, através: a) Testemento público; ou b) 
Testamento particular; ou c) Documento assinado em clínica, centros ou serviços  de reprodução humana, serviços 
médicos- hospitalares, todos devidamente cadastrados e reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina ou 
Conselhos Regionais de Medicina. II – nos casos de necessidade de gestação em últero diverso a um dos cônjuges 
será obedecido o disposto na legislação vigente ou na Resolução do Conselho Federal de Medicina ou 
determinação judicial”.  
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assistida após a morte414, como dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional até a 

data de encerramento da presente pesquisa415 que buscam regulamentar a reprodução humana 

medicamente assistida, incluindo a inseminação artificial post mortem demonstram que o foco 

central e objeto de regulamentação são concomitantemente os requisitos necessários a serem 

cumpridos para que seja validamente realizada a reprodução assistida post mortem, que em 

suma se direcionam à forma de consentimento prévio por parte do falecido, ou paralelamente a 

regulamentação de legitimidade sucessória para o herdeiro superveniente advindo de técnicas 

de reprodução assistida realizada após a morte de um dos seus pais. É certo que a determinação 

de segurança jurídica a partir do estabelecimento de requisitos para que a reprodução assistida 

seja regularmente realizada após a morte de um dos pacientes das técnicas de inseminação 

artificial, a partir de material biológico preservado é de extrema importância especialmente para 

orientar a atividade de clínicas e centros de reprodução assistida que prestam o serviço e 

auxiliam inúmeras pessoas à realização do planejamento familiar. 

De igual forma, a atribuição de efeitos patrimoniais à criança que nascerá, advinda de 

reprodução assistida post mortem, também goza de especial importância, eis que não somente 

regulamenta os direitos da criança, como também atribui segurança jurídica às situações 

jurídicas que envolverão a criança nascida a partir das técnicas de inseminação artificial post 

mortem. No entanto, a nosso sentir, a atribuição de requisitos ou efeitos patrimoniais 

simplesmente, sem que exista uma estreita vinculação com o reconhecimento da paternidade 

ou maternidade da criança nascida a partir das técnicas de reprodução assistida, bem como o 

estabelecimento de requisitos formais para a reprodução post mortem desaguarão em critérios 

e normas estritamente arbitrárias. Assim, mais adequado será perquirir, em que condições deve-

se atribuir a paternidade ou maternidade da criança à pessoa já falecida, pois a atribuição de 

efeitos patrimoniais, dentre eles o efeito sucessório será mera consequência, cujo regime 

jurídico será analisado no próximo capítulo. 

Diante disso, cumpre-nos analisar, em que circunstâncias a ocorrência de reprodução 

assistida post mortem, da qual nasceu uma criança determinam a maternidade ou paternidade 

de pessoa já falecida. Inicialmente, cumpre observar que a presente hipótese não contemplará 

a utilização de técnicas de reprodução assistida por pessoas solteiras ou divorciadas, situação 

                                                           
414 A presunção de paternidade é prevista pelo art. 1.597 do Código Civil, Resolução 2.168/2017 do Conselho 
Federal de Medicina e Provimento de n. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça. 
415 Projeto de Lei 1.184/2003 ao qual encontram-se apensados os seguintes projetos de lei: PL 2601/2003; PL 
4686/2004; PL 4889/2005; PL 3067/2008; PL 7701/2010; PL 3977/2012; PL 115/2015; PL 7591/2017 e PL 
9403/2017. 
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na qual junto do rompimento do casamento pela vontade das partes, rompeu-se também 

qualquer projeto parental comum que os cônjuges (nesse contexto incluídos os companheiros) 

tivessem antes da separação. A situação em exame dirige-se, portanto, a casais, heterossexuais 

ou homoafetivos, femininos ou masculinos, que na plena realização de seu planejamento 

familiar procuraram uma clínica ou centro de reprodução assistida com vistas a efetivar seu 

projeto parental. É possível que o procedimento de inseminação artificial simplesmente se 

complete, concluindo-se o desejo de procriação. Eventualmente, contudo, pode acontecer que 

entre o momento de procura do centro de reprodução assistida e a conclusão do projeto parental, 

ou mesmo depois, em virtude de existência de embriões excedentários, um dos cônjuges ou 

companheiro venha a falecer. É possível ao cônjuge ou companheiro sobrevivente prosseguir 

individualmente no projeto parental comum? 

Diante da situação posta, podemos conceber que o falecimento de um dos cônjuges ou 

companheiros se dê nas seguintes hipóteses fáticas: a) existência de embrião, derivado de 

reprodução assistida homóloga (filho biológico do marido ou da mulher) criopreservado; b) 

embrião criopreservado, resultado de reprodução assistida heteróloga realizada com material 

genético do falecido e doação de gameta de terceiro (filho biológico do falecido); c) embrião 

criopreservado, resultado de reprodução assistida heteróloga, realizada com material genético 

do cônjuge ou companheiro sobrevivente e doação de gameta de terceiro ou doação de embrião 

(não é filho biológico do falecido); d) gametas do cônjuge ou companheiro falecido 

criopreservados (material biológico do falecido); e) gametas do cônjuge ou companheiro 

sobrevivente criopreservado (material biológico exclusivamente do cônjuge sobrevivente). 

No que tange a existência de embriões excedentários, resultantes de reprodução 

assistida homóloga, a fixação da paternidade em caso de falecimento do marido, ou ainda no 

caso de falecimento da mulher, situação na qual deverá ser utilizada a gestação em 

substituição416, não guarda maiores dificuldades. Neste caso, obedecidos os requisitos formais 

no que tange a autorização prévia e específica ou não, a criança advinda de da inseminação 

artificial post mortem pode ter seu vínculo de filiação facilmente demonstrado através de 

simples exame de DNA. Ademais, a aplicação da presunção de paternidade constante do inciso 

IV do art. 1.597 do Código Civil contempla diretamente a hipótese, sem exigir para tanto 

autorização do falecido. Assim, seja através do registro de filiação na forma do que determina 

                                                           
416 O Enunciado 633 do CJF, trata da realização de reprodução assistida post mortem em caso de falecimento da 
mulher esposa ou companheira: “É possível ao viúvo ou ao companheiro sobrevivente, o acesso à técnica de 
reprodução assistida póstuma – por meio da maternidade de substituição, desde que haja expresso consentimento 
manifestado em vida pela sua esposa ou companheira”. 
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o Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, seja através da prova da paternidade, não 

restará maior dificuldade ao reconhecimento da parentalidade e atribuição de seus respectivos 

efeitos. 

A segunda hipótese disposta, pertinente à existência de embrião criopreservado, 

resultado de reprodução assistida heteróloga realizada com material genético do falecido e 

doação de gameta de terceiro (filho biológico do falecido), apesar de tratar-se de reprodução 

assistida heteróloga, onde não será possível aplicar a presunção de paternidade determinada 

pelo inciso IV do art. 1.597 do Código Civil, a solução aplicada será semelhante à hipótese 

anterior. Inobstante a presunção de paternidade ou maternidade não ser incidente quando não 

respeitados os requisitos formais da Resolução 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina e 

do Provimento n. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a filiação será facilmente 

comprovada através do vínculo biológico do falecido com a criança nascida a partir de 

reprodução assistida post mortem. A mesma solução jurídica quanto a atribuição de filiação, 

ainda que exista divergência doutrinaria acerca dos efeitos sucessórios (como será aprofundado 

no próximo capítulo) dar-se-á a hipótese consistente na existência de gametas do cônjuge ou 

companheiro falecido criopreservados (material biológico do falecido), uma vez que poderá ser 

demonstrada a filiação biológica da criança em relação ao falecido. 

Situação diversa, que demandará construção jurídica mais acurada será aquela descrita 

pela existência de embrião criopreservado, resultado de reprodução assistida heteróloga, 

realizada com material genético do cônjuge ou companheiro sobrevivente e doação de gameta 

de terceiro ou doação de embrião (não é filho biológico do falecido). Nessa situação o casal, 

heterossexual ou homossexual, dirigiu-se ao centro de reprodução assistida em projeto parental 

conjunto e realizou inseminação artificial com a utilização de doação de gameta, vindo a falecer 

o cônjuge ou companheiro que não tinha participado com o fornecimento de material genético. 

Inobstante não ter fornecido material genético, entendemos que a concretização do 

planejamento familiar, com a fixação da paternidade/maternidade da criança que dali surgirá se 

dá no momento da decisão e concretização do projeto parental. A filiação do embrião já está 

determinado, sendo pais/mães aqueles que se utilizarão das técnicas de reprodução assistida e 

não de eventual doador de material biológico. 

Desta forma, o procedimento de reprodução assistida em si, independente de contar 

com previsão expressa para a reprodução assistida post mortem será suficiente para a atribuição 

de parentalidade da criança em relação a ambos os pais/mães, independentemente do vínculo 
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biológico, eis que a paternidade/maternidade que ali se estabelece é a sócio-afetiva417. 

Por fim, situação que merece atenção é a hipótese de existência de gametas do cônjuge 

ou companheiro sobrevivente criopreservado (material biológico exclusivamente do cônjuge 

sobrevivente) com vistas a futura realização de reprodução assistida. Nessa situação não existe 

embrião, que já seria o ser concebido cuja a filiação seria do casal, existe somente material 

biológico do cônjuge sobrevivente. Não existe na hipótese embrião, cujo parentesco sócio 

afetivo já estaria determinado ao casal, nem material biológico do falecido que determinasse 

seu vínculo de parentesco com criança eventualmente advinda de reprodução assistida depois 

da sua morte. A hipótese portanto, é a única situação fática, onde, dada ausência de embrião ou 

de qualquer vínculo biológico, a manifestação de vontade do falecido será de substancial 

importância. 

Assim, em tratando-se exclusivamente de criopreservação de gametas do cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, e não de embriões, para que seja estabelecido o vínculo de filiação 

com o cônjuge ou companheiro falecido, neste caso específico será necessário que o falecido 

tenha determinado tal possibilidade a partir de autorização prévia para realização de reprodução 

assistida heteróloga, independentemente de previsão de reprodução post mortem.. 

No mais, em todas as outras hipóteses, verificado o vínculo de parentesco afetivo do 

falecido com o embrião criopreservado, seja derivado de reprodução assistida homóloga ou 

heteróloga, ou existência de material biológico do falecido criopreservado, a determinação da 

filiação e a constituição do parentesco da criança com o cônjuge ou companheiro falecido não 

dependerá de quaisquer formalidades, sob pena de se submeter o exercício de direitos 

fundamentais, tais como o planejamento familiar o direito fundamental à filiação a resoluções 

administrativas e procedimentos burocráticos.  

                                                           
417 Nesse sentido analisando a manifestação de vontade na reprodução assistida heteróloga, é o enunciado 104 do 
Conselho de Justiça Federal: “No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de material 
fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo 
risco da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de 
paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou 
implícita) da vontade no curso do casamento. 
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4. LEGITIMIDADE E REGIME JURÍDICO DO DIREITO SUCESSÓRIO DO 

FILHO ORIUNDO DE REPRODUÇÃO ASSISTIA POST MORTEM. 

4.1 Legitimidade sucessória passiva. 

Como pôde ser observado ao longo da pesquisa, a possibilidade do projeto parental de 

um casal concretizar-se mesmo após o falecimento de um dos cônjuges ou companheiros, é 

tema que causa questionamentos. As questões postas envolvem angústias em torno do campo 

filosófico, como a viabilidade de trazer uma nova pessoa ao mundo privando-a de convivência 

efetiva com um de seus parentes, ou mesmo no plano jurídico de se estabelecer requisitos para 

a filiação dessa nova pessoa, que nascerá a partir de técnica de reprodução assistida levada a 

termo após o falecimento de um de seus ascendentes. É, contudo no campo do direito sucessório 

que tais questionamentos e conflitos em torno dos efeitos da reprodução assistida post mortem 

vão ganhar maior relevo. E nesse âmbito, o reconhecimento de direitos sucessórios para aquele 

que nasceu a partir de reprodução medicamente assistida após a morte do autor da herança tem 

como primeiro obstáculo a literalidade da norma que estabelece a legitimidade sucessória 

passiva no ordenamento jurídico brasileiro. Como regra geral o Código Civil estabelece a 

capacidade sucessória tanto para a sucessão legítima como para a sucessão testamentária no art. 

1.798, que determina que “legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão”, determinando exceções ao referido princípio nos arts. 1.799 

e 1.800, ambos do Código Civil418. 

Pode-se observar que a legitimidade passiva para ser herdeiro é regra, enquanto a 

ilegitimidade é a exceção419. No direito sucessório, como regra geral, todas as pessoas possuem 

                                                           
418 Cf. art. 1799, do Código Civil: “Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I - os filhos, 
ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; II - as 
pessoas jurídicas; III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de 
fundação”. Cf. art. 1800, do Código Civil: “No caso do inciso I do artigo antecedentes, os bens da herança serão 
confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. § 1o - Salvo disposição testamentária em 
contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro e, sucessivamente às pessoas 
indicadas no art. 1.775. § 2o - Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas 
disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. § 3o - Nascendo com vida o herdeiro esperado, 
ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos a deixa, a partir da morte do testador. § 4o - 
Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, 
salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos”. 
419 Nesse sentido já pronunciava-se OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. 
São Paulo: Max Limonad, 1952, vol. I, p. 140 afirmando que “a capacidade é a regra geral e a incapacidade a 
exceção; por isso, são capazes todos aqueles a quem a lei, expressamente, não determina o contrário, não podendo 
ser admitidas outras incapacidades senão as que a lei, taxativamente, consagra, porque se interpretam 
restritivamente as disposições derrogatórias do Direito Comum”; No mesmo sentido MAXIMILIANO, Carlos. 
Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, vol. I, p. 129; MONTEIRO, Washington de Barros; 
PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 55: “Em tal assunto, como adverte Carvalho Santos, a capacidade é a regra e a incapacidade, a 
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legitimidade para suceder, salvo aquelas afastadas pela lei. A regra geral em relação a 

capacidade sucessória está estabelecida no art. 1.798 do Código Civil, e refere-se ao princípio 

da coexistência, segundo o qual o herdeiro e o autor da herança devem coexistir no momento 

da abertura da sucessão quando, em virtude do princípio da saisine, a herança é transmitida ao 

herdeiro420. Esse princípio também é consagrado no Direito alemão421. A coexistência do autor 

da herança com o seu herdeiro no momento da abertura da sucessão seria a justificativa de que 

o herdeiro deva estar nascido ou concebido no momento da abertura da sucessão422, 

determinação esta que se faz a fim de que em virtude do princípio da saisine, existam 

destinatários que possam assumir as posições jurídicas ativas e passivas da pessoa falecida, no 

momento de sua morte. 

É certo que a construção do art. 1.798 do atual Código Civil423, que parte de Projeto 

datado da década de 1960, certamente ao contemplar a legitimidade sucessória preocupava-se 

em reconhecer legitimidade que afastasse aqueles possíveis herdeiros já falecidos ao tempo da 

abertura da sucessão, excetuando-se o direito de representação. De fato, se quando se abriu a 

sucessão o herdeiro já estava morto não possui capacidade sucessória nem na sucessão legítima 

nem na sucessão testamentária. Na verdade não se trata propriamente de incapacidade, mas de 

inexistência de sucessor. Sobrevivendo o herdeiro ao autor da herança, pouco importa se foi 

por pouco tempo. Ainda assim herdará e, com seu falecimento transmitirá a seus herdeiros. Essa 

                                                           
exceção” e SOUSA, Rabindranath Capelo de. Lições de Direito das Sucessões. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. 
vol. I, p. 291. 
420  Doutrina n sentido do texto: RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 20,. vol. 7, p. 37: “Trata-
se do denominado princípio da coexistência: o sucessor (herdeiro ou legatário) e o de cujus devem coexistir no 
momento da morte, ao tempo da abertura da sucessão, em que, pela saisine, dá-se a transmissão da herança”; GIL, 
Antonio Hernández. Obras Completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1989. Tomo IV, p. 507; “A existência como 
pressuposto de delação equivale à capacidade jurídica”; TELLES, Inocêncio Galvão. Sucessões – Parte Geral. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 31. 
421 Cf. art. 1.923 do CC alemão: “1. Só pode ser herdeiro quem estiver vivo ao tempo da morte do autor da herança. 
2. Quem ainda não viva ao tempo da morte do autor da herança, porém, porém já estava concebido, tem-se por 
nascido antes da morte do de cujus”. 
422 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, vol. I, p. 130: “Nada 
influi a incapacidade anterior, ou posterior, à abertura da sucessão, nem a concomitante com a feitura do 
testamento; basta que no momento da morte do de cujus o beneficiado seja capaz”; GOMES, Orlando. Sucessões. 
Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 30: “Requer-se, em princípio, que o herdeiro sucessível exista no momento 
da abertura da sucessão, para que alguém assuma a posição jurídico-econômica do de cujus”; PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014. vol. VI, 
p. 25: “O chamado à sucessão deve existir no momento da delação da herança. Esta não se defere no vazio, não se 
transmite ao nada”; MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso 
de Direito Civil – Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 56: “Em regra, para receber herança ou 
legado, torna-se mister existir, ou melhor estar concebido, no dia da morte do testador”.  
423 O Projeto de Lei 3.263 que buscava instituir o Código Civil, datado de 1965 não contava com as possibilidade 
de utilização das técnicas e reprodução assistida. 
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norma se aplica tanto à sucessão legítima como à sucessão testamentária424. Por outro lado, não 

é crível que ao determinar-se a capacidade sucessória das pessoas nascidas ou já concebidas ao 

tempo da abertura da sucessão pretendia o legislador excluir aqueles que eventualmente fossem 

concebidos após a morte do autor da herança, especialmente porque as primeiras notícias de 

práticas de reprodução assistida através de fecundação in vitro e criopreservação de material 

genético datam da década de 1980425. 

Desse fato decorre a concepção de parte da doutrina, como esposado por Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama de que 

“uma vez admitida a reprodução assistida póstuma, deve-se considerar que a norma 
contida no art. 1.798 do Código Civil ‘disse menos do que queria’ e, assim, cabe ao 
intérprete proceder ao seu trabalho para o fim de estender o preceito normativo para 
os casos de crianças originadas das técnicas de reprodução assistida póstuma e, desse 
modo considerar a possibilidade de reconhecer a capacidade sucessória dos filhos do 
falecido, inclusive aqueles decorrentes das técnicas reprodutivas post mortem”426. 

Inobstante concordarmos com a conclusão de que o art. 1.798 do Código Civil não 

pode ser aplicado a partir de sua literalidade, especialmente porque esse fato determinaria a 

violação de valores constitucionais como o direito fundamental à filiação, bem como a 

igualdade jurídica entre os filhos, partimos do fato de que além de reconhecer que o art. 1.798 

do Código Civil “disse menos do que queria” é imperioso avaliar sua interpretação conforme à 

Constituição Federal de 1988. Fato é de que em princípio são legitimados à suceder as pessoas 

nascidas ou ao menos concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Diante dessa premissa, 

analisaremos a capacidade sucessória no nascituro (pessoa concebida e não nascida ao tempo 

da abertura da sucessão) para posterior compreensão de quais são os fundamentos autorizadores 

de atribuição de legitimidade sucessória daquele que nasce em virtude reprodução assistida post 

mortem, ou seja, implementada após a morte o autor da herança. 

                                                           
424 Nesse sentido pronuncia-se GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 29: “A regra 
da capacidade para suceder é comum à sucessão legítima e à sucessão testamentária”; DINIZ, Maria Helena. 
Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 63: “Para apurar a capacidade sucessória, cumpre observar a 
ocorrência dos seguintes requisitos: [...] Sobrevivência do sucessor, ainda que por fração ínfima de tempo, dado 
que a herança não se transmite ao nada. [...] A capacidade para adquirir herança, inclusive por via testamentária, 
pressupõe existência de herdeiro, ou legatário, à época da morte do testador”; MONTEIRO, Washington de Barros; 
PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 54: “O art. 1.798 refere-se tanto à sucessão legítima quanto à testamentária”.  
425 Como narrado por VIDELA, Mirta. Los Derechos Humanos em la Bioética. Nacer, Vivir, Enfermar y Morir. 
Buenos Aires: AD-HOC, 1999, p. 83, a grande revolução genética ocorreu a partir de 1978, quando surgiu na 
Inglaterra a “estirpe de Louise Brown.” Realmente, em 5 de julho de 1978 nascia em Oldham, na Inglaterra, com 
sucesso, o primeiro bebê de proveta. 
426 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da 
filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 57. 
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Parece-nos que a análise do regime jurídico aplicado à capacidade sucessória do 

nascituro, bem como os valores constitucionais que determinam a leitura do art. 1.798 do 

Código Civil de modo a ampliar a legitimidade, não só daqueles nascidos ou concebidos ao 

tempo da abertura da sucessão, para aqueles que venham a existir como filhos do autor da 

herança em decorrência das técnicas de reprodução assistida post mortem é imprescindível, pois 

influenciará diretamente no regime jurídico a ser implementado ao direito sucessório de 

eventual herdeiro superveniente, decorrente de técnica de inseminação artificial post mortem. 

A capacidade sucessória das pessoas já concebidas no momento da abertura da 

sucessão427, portanto, é consagrada na parte final do art. 1.798 do Código Civil. Para a doutrina, 

a pessoa concebida e não nascida é denominada de nascituro, sem que para essa classificação 

tenha se levado em conta as técnicas de reprodução assistida. Partindo-se do modo natural de 

procriação, a partir de relações sexuais, não haveria qualquer distinção das fases de 

desenvolvimento da criança, para sua classificação como nascituro, ainda que na medicina 

exista nomenclatura própria para cada fase do desenvolvimento428. Levando em conta, portanto, 

da visão clássica, para depois contemplar sua incidência nas técnicas de reprodução assistida, 

tomaremos por parâmetro que ao tratar das pessoas “já concebidas no momento da abertura da 

sucessão” o dispositivo em comento referia-se aos nascituros. Algumas questões que decorrem 

dessa previsão legal são relacionadas a atribuição ou não de personalidade ao nascituro; bem 

como quem será considerado nascituro para efeitos sucessório e como seria a prova dessa 

condição e por fim se a capacidade sucessória atribuída ao nascituro exige o seu nascimento 

com vida. 

Dados os limites objetivos da presente pesquisa, que se encerra em direitos sucessórios 

daquele que já nasceu em decorrência de técnicas de reprodução assistida post mortem, não 

pretendemos aprofundar o tema da atribuição de personalidade jurídica ao nascituro, ou mesmo 

ao embrião, cuja abordagem faremos em seguida. No entanto, cumpre observar que defendemos 

o posicionamento de que o nascituro possui personalidade jurídica429, adotando a teoria 

                                                           
427 GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 29: “Admitem-se, como exceção ao 
princípio, possam suceder as pessoas concebidas e as entidades que ainda devem se constituir”; RODRIGUES, 
Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2, vol. 7, p. 40: “A regra geral segundo a qual só têm legitimação para 
suceder as pessoas já existentes, vale dizer, as pessoas nascidas quando se abre a sucessão, aponta exceção para o 
nascituro. O Código Civil, art. 1.798, menciona, expressamente, que, além das pessoas nascidas, têm legitimação 
para suceder as já concebidas”. 
428 Sobre as diferenças entre gameta, zigoto e feto, consulte-se MIRANDA, Adriana Augusta Telles de. Adoção 
de Embriões Excedentários à Luz do Direito Brasileiro. São Paulo: Método, 2016, p. 118. 
429 Considerando que o art. 2o do CC põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro, deixando de 
resguardar mera expectativa de direitos, a nosso sentir trata-se de efetiva capacidade jurídica, corroborada pelos 
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concepcionista da personalidade430. Como consequência, não vemos nenhuma 

excepcionalidade em se atribuir capacidade sucessória ao nascituro, pelo contrário, tal 

atribuição reforça a tese de que ele possui personalidade jurídica. Entretanto aqueles que não 

reconhecem personalidade jurídica ao nascituro, como, por exemplo, Oliveira Leite, sustentam 

que o nascituro concebido tem existência jurídica, mas não tem personalidade431. 

Tomando por base a premissa de que a capacidade sucessória se estabelece às pessoas 

já concebidas no momento da abertura da sucessão, e ainda que tal regra refere-se a todas as 

classes de herdeiros, e não somente aos descendentes do autor da herança, questão importante 

que se coloca consiste em se fazer a prova que o herdeiro já estava concebido no momento da 

abertura da sucessão. De fato, também em relação ao nascituro, sua capacidade é verificada no 

momento da abertura da sucessão432. A transmissão da propriedade e dos bens ao nascituro se 

dá a partir do momento da abertura da sucessão, condicionada ao seu nascimento com vida433. 

Podem ter interesse nessa prova o beneficiado no sentido de provar que já estava concebido no 

momento da abertura da sucessão como também outros herdeiros a fim de demonstrar o 

contrário, isto é, que no momento da abertura da sucessão ele não estava concebido. Essa prova 

demanda a questão de saber quem é nascituro para efeitos sucessórios434. Parte-se da análise do 

                                                           
alimentos gravídicos, dispostos pela Lei 11.804/2008, que são exercidos ainda na condição de nascituro. Sobre o 
tema, consulte-se: OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Direito Civil – Parte Geral, 2019, vol. 1, Capítulo II, nº 3.3. 
430 Adotam a teoria concepcionista: FREITAS, Teixeira de. Código Civil – Esboço. Brasília: Fundação 
Universidade de Brasília, 1983, art. 221: “Desde a concepção no ventre materno começa a existência visível das 
pessoas, e antes de seu nascimento elas podem adquirir alguns direitos, como se já estivessem nascidas”. E no art. 
53 FREITAS, Teixeira de. Código Civil – Esboço. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 1983, fornece a 
noção de pessoa por nascer: “São pessoas por nascer as que, não sendo ainda nascidas, acham-se, porém, já 
concebidas no ventre materno”; ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 349: “Utilizando-nos dos métodos lógico e sistemático de interpretação, entendemos que o art. 
4º [atual art. 2º) em tela consagra a teoria concepcionista e não a natalista. O nascituro é pessoa desde a concepção”; 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar,  2012, p. 29; GOMES, Orlando. 
Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 143 reconhecendo ao nascituro uma personalidade fictícia; 
PUSSI, William Artur. Personalidade Jurídica do Nascituro, p. 429; TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito 
das Sucessões. São Paulo: Gen/Método, 2014, vol. 6, p. 123; FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, 
Nelson. Curso de Direito Civil – Parte Geral e LINDB. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 303; LISBOA, Roberto 
Senise. Manual de Direito Civil, 2012. São Paulo: Saraiva, 2013, vol. I, p. 243. 
431 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
103. 
432 Nesse sentido, manifestava-se Orlando Gomes, entendendo que “O direito de suceder do nascituro depende de 
já estar concebido no momento da abertura da sucessão” GOMES, Orlando. Sucessões, 2012, p. 30; PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014. v. 
VI, p. 25: “Defere-se a sucessão ao nascituro, desde que já concebido no momento da abertura da sucessão 
(herdeiro póstumo). 
433 Cf. art. 1.800, § 3º do Código Civil. 
434 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, vol. I, p. 134-135: 
“Como sempre, o ônus da prova incumbe a quem afirma: que o sucessor presuntivo nasceu morto; que veio vivo 
ao mundo; que foi, ou não foi, concebido de acordo com os prazos legais já mencionados e explicados; que vivia, 
ainda, ou não mais vivia, quando o de cujus faleceu. Prova, portanto, o que tem interesse em causa: o que pretende 
suceder ao recém-nascido, ou, em lugar deste, ao defunto hereditando; o credor de qualquer herdeiro possível”; 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 



137 
 

 

art. 1.597 do CC ao estabelecer que se presumem “concebidos na constância do casamento os 

filhos: nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 

separação judicial, nulidade e anulação do casamento”. Desse modo considera-se nascituro para 

efeitos sucessórios aquele que nasceu até trezentos dias subsequentes à abertura da sucessão435. 

A terceira questão que se coloca consiste em saber se os direitos sucessórios atribuídos 

ao nascituro estão condicionados ao seu nascimento com vida. A doutrina pátria predominante 

condiciona o direito sucessório do nascituro ao seu nascimento com vida, independentemente 

da posição adotada pelos autores quanto à personalidade ou não do nascituro. Aqueles que 

negam personalidade ao nascituro e os que  admitem uma personalidade condicionada436 por 

coerência exigem o nascimento com vida. Mas também aqueles que reconhecem personalidade 

ao nascituro, apesar disso, também exigem o nascimento com vida para a atribuição de direitos 

sucessórios437. 

                                                           
2014, vol. VI: “O onus probandi da existência como pressuposto necessário incumbe ao interessado na herança, a 
ser feita pessoalmente ou por seu representante”. 
435 Doutrina no sentido do texto LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 104; DIAS, Cristina Araújo. Lições de Direito das Sucessões. Coimbra: Almedina, 
2014, p. 96: “Assim, os nascituros já concebidos à data da abertura da sucessão são os que venham a nascer nos 
300 dias subsequentes a essa data [abertura da sucessão]”; SOUZA, Rabindranath Capelo de. Lições de Direito 
das Sucessões. Coimbra: Coimbra Editora, 2012, v. I, p. 286: “Assim, se o sucessível nasce dentro dos 300 dias 
posteriores à data da morte do de cuius ele goza da presunção de estar concebido ao tempo da abertura da 
sucessão”. 
436 Sobre a Teoria Natalista, Teoria da personalidade condicional e Teoria Concepcionista, consulte-se OLIVEIRA, 
J. M. Leoni Lopes de. Direito Civil Parte Geral. São Paulo: GenForense, 2018, p. 29-30.. 
437 Nesse sentido posicionam-se MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1952, vol. I, p. 136: “Se o embrião vem à luz morto, o sucessor imediato herda a partir do falecimento do 
inventariado, momento mortis; também o seu direito retrotrai”; NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito 
das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2013, p. 55: “Em relação aos nascituros, estes sucedem quando 
nascem com vida, hipótese em que os seus direitos retroagem ao momento da abertura da sucessão”; PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014, vol. 
VI, p. 25: “Se, porém, nasce morto, deve ser considerado como se nunca tivesse existido”; VELOSO, Zeno. In: 
SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1781: “Assim 
sendo, o conceptus (nascituro) é chamado à sucessão, mas o direito sucessório só estará definido e consolidado se 
nascer com vida, quando adquire personalidade civil ou capacidade de direito (art. 2º, primeira parte). [...]. Se o 
concebido nascer morto, a sucessão é ineficaz”; DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro — Direito 
das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, vol. 6, p. 64: “A capacidade sucessória do nascituro (CC, art. 1.798) é 
excepcional, já que só sucederá se nascer com vida, havendo um estado de pendência sob condição resolutiva”; 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 69: 
“Os nascituros podem ser, assim, chamados a suceder tanto na sucessão legítima como na testamentária, ficando 
a eficácia da vocação dependente do seu nascimento”; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil – 
Sucessões. São Paulo: Atlas, 2007, p. 42: “O nascituro, apesar de ser ente despersonalizado para o ordenamento 
jurídico brasileiro, tem seus interesses resguardados no campo sucessório desde a concepção, tendo idoneidade e 
aptidão para suceder caso venha a nascer com vida”; DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: 
RT, 2013, 2013, p. 123: “Somente expectativas de direito são resguardadas ao nascituro. A aquisição da capacidade 
sucessória está sujeita à ocorrência de condição suspensiva: o nascimento com vida. Assim, o nascituro se coloca 
como dotado de capacidade sucessória passiva condicional, já ainda não tem personalidade civil”; FARIAS, 
Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson.  Curso de Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Atlas, 2015, vol. 
7, p. 80-81: “Dessa forma, é possível concluir com segurança, que a ordem jurídica (CC, arts. 2º e 1.798), 
verdadeiramente, reconhece uma personalidade jurídica ao nascituro, permitindo-lhe exercer, desde a concepção 
a plenitude dos direitos existenciais (como o direito à imagem e à integridade física) e, condicionalmente ao 
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A compreensão de que os direitos do nascituro estão condicionados ao seu nascimento 

com vida tem respaldo no plano internacional, sendo determinado pelo direito português que 

“Os direitos que a lei reconhece aos nascituros dependem do seu nascimento”438. Tal 

posicionamento é corroborado pela doutrina portuguesa, como menciona Cristina Araújo 

Dias439 afirmando que “quanto à sucessão de nascituro já concebidos, o art. 2033º, nº 1, 

equipara-os às pessoas nascidas, chamando-as à sucessão (legitimária, legítima, testamentária 

e contratual). É evidente que tal vocação sucessória fica dependente da condição legal 

suspensiva do seu nascimento (art. 66º, nº 2)”. O mesmo posicionamento pode ser observado 

no Direito francês440 e no Direito suíço441 que exigem o nascimento com vida para efeitos 

sucessórios do nascituro. A hipótese de fato remonta à existência de situação condicional, eis 

que nascendo com vida, os direitos retroagem à data da abertura da sucessão, fazendo ele jus 

aos frutos desde a morte do hereditando, bem como respondendo pelas despesas 

correspondentes442. A retroatividade dos direitos sucessórios à data da abertura da sucessão, 

ainda que a qualidade efetivamente de herdeiro só se implemente a partir do nascimento com 

vida é acatada pelo entendimento majoritário a partir do denominado princípio da coexistência, 

bem como em virtude do que dispõe o § 3º do art. 1.800 do CC. 

De fato, estabelece o § 3º do art. 1.800 do CC que “nascendo com vida o herdeiro 

esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir 

da morte do testador”. Assim, esse dispositivo se aplicaria tanto à sucessão testamentária como 

à sucessão legítima443, determinando que implementada a condição de seu nascimento com 

                                                           
nascimento com vida, os direitos patrimoniais. [...] Repita-se à exaustão: trata-se de uma legitimação condicional, 
afinal somente titularizará direitos sucessórios se nascer com vida”;  
438 Cf. art. 66º, nº 2 do Código Civil Português. 
439 DIAS, Cristina Araújo. Lições de Direito das Sucessões. Coimbra: Almedina, 2014, p. 95. 
440 Cf. art. 906, do CCF: “Para ser capaz de receber entre vivos, basta estar concebido no momento da doação. Para 
ser capaz de receber por testamento, basta estar concebido ao tempo da morte do testador. Não obstante, a doação 
ou o testamento só terão efeito quando a pessoa nascer viável” (Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit 
d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à 
l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant 
sera né viable)”. 
441 Cf. art. 544, do CCS: “1. O filho concebido tem capacidade sucessória, sob a condição de nascer. 2. Se nascer 
morto não sucede”. 
442 No mesmo sentido NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2013, p. 56: “Assim, os conceptus que venham a nascer fazem jus à percepção de frutos desde a 
morte do de cujus, assumindo, em contrapartida, as despesas correspondentes”; PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014. v. VI, p. 25: “Adquire 
de imediato a propriedade e a posse da herança, como já se fosse nato desde o momento da abertura da sucessão”; 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro — Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 6, 
p. 62: “O já concebido no momento da abertura da sucessão [...] adquire, em estado potencial, desde logo, o 
domínio e a posse da herança, como se já fosse nascido”; FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson.  
Curso de Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Atlas, 2015, vol. 7, p. 81. 
443 No mesmo sentido LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil.  Rio de Janeiro: Forense, 
2003. v. XXI, p. 99-100. 
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vida, os efeitos de seus direitos sucessórios remontem à data da abertura da sucessão, 

confirmando os efeitos da saisine. Quanto ao princípio da coexistência, segundo o qual, no 

momento da abertura da sucessão devem coexistir o autor da herança e o herdeiro, a 

retroatividade dos efeitos do direito sucessório à data da abertura da sucessão determina que, 

ainda que a partir de ficção jurídica, o herdeiro coexista com o autor da herança. Costuma-se 

afirmar, amparado na lição de Maximiliano que no momento da abertura da sucessão não basta 

que o herdeiro já viva, mas é indispensável, também, que ainda viva444. Em outras palavras, 

pode-se aventar que mais importante que a coexistência determinada pela vida do herdeiro no 

momento da morte do autor da herança, é a coexistência no sentido de que o herdeiro possa dar 

continuidade às situações jurídicas do autor da herança. 

Há quem questione que ao reconhecer-se personalidade jurídica ao nascituro, bem 

como seus direitos sucessórios desde a abertura da sucessão, inclusive com nomeação de 

curador, a fim de exercer todos os direitos decorrentes da condição de herdeiro, como, por 

exemplo, demandar ações possessórias etc, se não seria contraditório rejeitar-lhe a qualidade de 

herdeiro se não nascer com vida. Do mesmo modo questiona-se se tal posicionamento não 

equivaleria a atribuir ao nascituro uma personalidade pela metade: somente em relação aos 

direitos existenciais e não aos direitos patrimoniais. Reconhecendo-lhe os mais relevantes 

direitos e não o menos relevantes. O fundamento seria de que o art. 1.798 não condiciona a 

capacidade sucessória ao nascimento com vida mas às pessoas nascidas e a já concebidas no 

momento da abertura da sucessão.  

Refletindo sobre o tema Flávio Tartuce445 posiciona-se no sentido de que o direito 

sucessório atribuído ao nascituro deva ser consolidado independente de seu nascimento com 

vida, afirmando que  

“Seguindo a nova proposta, o direito sucessório do nascituro deve levar em conta a 
sua concepção, e não o nascimento com vida. Se nascer morto, os bens já recebidos 
serão atribuídos aos herdeiros do nascituro, e não aos herdeiros daquele que faleceu 

                                                           
444 Nese sentido pronuncia-se Carlos Maximiliano, com posicionamento que nos permitirá refletir sobre a 
retroatividade dos efeitos do direito sucessório tanto nos casos de herdeiro nascituro, como nos casos de herdeiros 
que venham a existir em virtude de reprodução assistida post mortem, ainda que o autor não tenha referido-se a tal 
hipótese. MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952. v. I, p. 130 e 133: 
“Herdar é adquirir a propriedade do espólio; ora o nada não pode adquirir. A sucessão transmite-se no momento 
da morte; logo nesse momento é preciso haver sucessor, coexistirem hereditando e herdeiro, testado e legatário. 
[...]. A capacidade passiva incumbe a todas as criaturas existentes, inclusive os nascituros, desde, desde que 
venham ao mundo com vida. Conceptus pro nato habetur. Nasciturus pro jam nato habetur, se de ejus commodo 
agitur. [...]. Não basta que no momento da morte do de cujus o sucessor já viva; é indispensável, também, que 
ainda viva. Continua de pé a mesma regra – da coexistência necessária do hereditando e do herdeiro; deve este 
sobreviver àquele”;  
445 TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Sucessões. São Paulo: Gen/Método, 2014, vol. 6, p. 73. 
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originalmente. Se nascer com vida, haverá apenas uma simples confirmação da 
transmissão anterior, do que era reconhecido naquele momento anterior. 

De fato, pensar o contrário parece representar um resquício da teoria natalista, que 
nega personalidade ao nascituro. Ou, ainda, afirmar que o nascituro somente adquire 
o direito sucessório se nascer com vida parece reconhecer que o nascituro seria uma 
meia-pessoa, pois não teria a personalidade plena, relativa aos direitos patrimoniais 
sucessórios. Complementarmente, vale lembrar que, como direito fundamental que é 
– nos termos do art. 5º, inciso XXX, do Texto Maior –, a herança não pode ser 
preterida daquele que foi concebido e ainda não nasceu. Em resumo, é preciso 
repensar aquela ideia consolidada, o que é a filiação a uma teoria concepcionista 
aprofundada”. 

Apesar da relevância de tais questionamentos, além das consequências práticas de se 

estabelecer que independente do nascimento com vida, o nascituro já teria assegurados seus 

direitos sucessórios, não será objeto de análise as consequências da efetiva atribuição de 

personalidade jurídica ao nascituro, ou atribuição de personalidade jurídica ao embrião. A 

natureza jurídica da proteção dada ao nascituro, e em segundo plano ao embrião humano 

criopreservado não deve ser considerada premissa para o enfrentamento da presente tese, que 

cuida do estabelecimento de direitos sucessórios do filho, nascido a partir de técnicas de 

reprodução assistida post mortem. Não pretendemos determinar que tipo de cautela deva ser 

tomada, ou direitos que se deva resguardar em virtude da existência de material genético, 

embrião ou gametas, criopreservados da pessoa falecida. A questão posta a ser enfrentada é 

pertinente ao filho já nascido, cujo nascimento se deu em virtude de reprodução assistida post 

mortem. O destinatário dos direitos aqui debatidos é filho do autor da herança, que ao tempo 

que pleiteia seus direitos sucessórios, é pessoa nascida, da qual não se discute a personalidade. 

Resta saber, contudo, se terá legitimidade sucessória esse filho, nascido em virtude de 

reprodução assistida post mortem, tendo em vista que não poderia ser considerado como 

nascituro, no momento da abertura da sucessão, eis que naquele momento existia tão somente 

embrião ou gametas criopreservados, Para tanto, será necessário o enfrentamento da questão a 

partir de leitura do art. 1.798 do Código Civil em consonância com os princípios constitucionais 

e direitos fundamentais que ordenam a matéria. 

 

4.1.1 Legitimidade sucessória do filho oriundo de reprodução assistida post 

mortem a partir da isonomia sucessória entre os filhos. 

O tratamento de direitos sucessórios de filhos advindos de reprodução assistida 

realizada após a morte do autor da herança acaba por suscitar comparação com a capacidade 
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sucessória excepcional pertinente à hipótese de prole eventual446, específica da sucessão 

testamentária. Nas questões de direito sucessório relacionados às técnicas de reprodução 

assistida está-se diante de filho do autor da herança, enquanto na prole eventual trata-se de 

filhos de pessoas indicadas pelo testador, ainda não concebidos. Logo, a questão da reprodução 

assistida incide em relação aos filhos do autor da herança, que buscam ver assegurada sua 

legitimidade sucessória, quer na sucessão legal como na sucessão voluntária. 

Diante da possibilidade de reprodução assistida post mortem, duas situações fáticas 

podem ser implementadas. A primeira que o casal tenha realizado seu projeto parental, dando 

origem a embriões criopreservados, que ainda não foram implantados em útero na época da 

morte de um deles. A segunda situação seria o casal ter buscado um centro de reprodução 

assistida, realizado a criopreservação de material genético, com vistas a fertilização, sem que, 

contudo, na oportunidade da morte a inseminação tenha ocorrido447.  

Ademais, considerando a possibilidade do casal ter se utilizado de material genético 

próprio ou de doação de gametas ou de embrião448, há de se considerar tratar-se da reprodução 

assistida homóloga, onde o material genético utilizado é do casal, heteróloga unilateral, onde o 

material genético é de um dos pais, sendo utilizada doação de gameta ou ainda heteróloga 

bilateral, onde o material genético não corresponde a qualquer dos pais, seja através da doação 

de gametas ou da doação de embrião. 

Por fim, é relevante avaliar se há a necessidade de manifestação de vontade expressa 

pela reprodução assistida post mortem como determinante para o estabelecimento do vínculo 

de filiação e consequente legitimidade sucessória em cada uma das hipóteses, cujo fundamento 

de nosso posicionamento será estabelecido a partir da ponderação da autonomia privada frente 

aos direitos fundamentais da paternidade responsável, igualdade jurídica entre os filhos e 

dignidade da pessoa humana. 

Considerando a possibilidade de no momento da morte do autor da herança existirem 

embriões ou somente gametas criopreservados, bem como tratar-se de reprodução assistida 

                                                           
446 O inciso I, do art. 1.799 do Código Civil estabelece capacidade sucessória testamentária aos “filhos, ainda não 
concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão” [grifei], determinando 
o § 4o do art. 1.800, também do Código Civil, o prazo de dois anos, a contar da data da abertura da sucessão para 
a concepção. Trata-se de prole eventual de pessoa designada pelo autor da herança. 
447 As hipóteses de reprodução assistida em que na data da morte do marido (em casais heterossexuais ou 
homoafetivo masculino) ou da outra mulher, que não gestará a criança (em casais homoafetivos femininos), em 
que já tiver ocorrido a implantação do embrião no útero materno ou da gestante em substituição (nos casos de 
casais homoafetivos masculinos), não há o que se falar em reprodução assistida post mortem, eis que o 
procedimento de reprodução assistida já ter-se-á concluído antes da morte de um dos pais. 
448 Cf. Parte IV, da Resolução 2.168/2017 do CFM sobre doação de gametas ou de embriões. 
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homóloga ou heteróloga, as situações jurídicas pertinentes a reprodução assistida post mortem 

poderiam desaguar nas seguintes hipóteses fáticas: a) reprodução assistida homóloga a partir 

de embrião criopreservado; b) reprodução assistida heteróloga a partir de embrião 

criopreservado; c) reprodução assistida homóloga a partir de gameta criopreservado; d) 

reprodução assistida heteróloga a partir de gameta do falecido criopreservado; e) reprodução 

assistida heteróloga a partir de gameta criopreservado que não seja do falecido. Passaremos 

a analisar as consequências de tratar-se de embriões ou gametas criopreservados, bem como de 

reprodução assistida homóloga ou heteróloga (unilateral ou bilateral) quanto ao 

estabelecimento da filiação e fundamentos para a legitimidade sucessória do filho, em cada uma 

das hipóteses. 

O reconhecimento de capacidade sucessória dos filhos advindos de reprodução 

assistida post mortem não é tema pacífico entre os diversos autores que tratam do tema. Há 

quem entenda pela impossibilidade do reconhecimento de capacidade sucessória aos filhos 

advindos de reprodução assistida post mortem, em virtude de só reconhecerem tal legitimidade 

nas hipóteses em que a implantação do embrião no útero materno se desse antes da morte do 

autor da herança449.  

Como já mencionado anteriormente, o art. 1.798 do Código Civil dispõe que 

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

sucessão”. O Código Civil reconhece, expressamente, legitimidade (capacidade sucessória) 

àquele que já está concebido no momento da abertura da sucessão. Importante ressaltar que a 

lei não especifica que a concepção deva decorrer de relação sexual, nem tampouco se refere ao 

nascituro.  O parâmetro da lei é a concepção. Além disso a 2ª parte do art. 2º do CC prescreve 

que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro.” 

Desse modo, parece-me que pode-se interpretar o texto do art. 1.798 do CC como se 

referindo à concepção em si mesma, cabendo, portanto, estabelecer o que entende-se por 

                                                           
449 Doutrina nesse sentido: LÔBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014, no 5.2, p. 105: “Para 
fins de sucessão, não se considera a fecundação in vitro, cujo embrião não tenha sido implantado no útero materno, 
pois não se qualifica como nascituro. [...] Enquanto não ocorre a nidação, o embrião que foi fecundado in vitro 
(fora do organismo feminino) não é considerado legalmente concebido, para fins de sucessão legítima”; 
GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 7, p. 129: “Em nosso sentir, ao menos enquanto não houver uma regulamentação 
legal específica, que leve em conta os avanços da tecnologia, a segurança jurídica recomenda que, nos limites da 
Sucessão Testamentária, o embrião somente poderá figurar como beneficiário se a implantação no útero materno 
ocorrer dentro do prazo de dois anos, na linha do § 4º do art. 1.800 do Código Civil. Após esse prazo, não deixará 
de ser considerado filho do falecido, mas não terá direito sucessório”.  
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concepção ou fecundação. Vejamos a fecundação através de relação sexual. A fecundação 

resulta da fusão do óvulo com o espermatozoide, surgindo o zigoto (zigoto é uma célula única 

que dará origem ao ser humano). O zigoto possui carga genética própria, que resulta da 

combinação cromossômica, sendo metade paterna e metade materna. Em virtude disso, o zigoto 

herda algumas características do pai e da mãe, mas como possui carga genética própria é 

individualizado como um todo.   

Depois da fecundação o zigoto sofre divisões celulares (clivagem) dando origem aos 

blastômeros (células-filhas de tamanho menor), que se encaminham através do tubo uterino em 

direção ao útero. Mas ressalte-se que a fecundação ou concepção já ocorreu. Conforme a 

opinião majoritária, setenta e duas horas após a fecundação surge uma massa celular composta 

por dezesseis blastômeros (a mórula) que penetra na cavidade uterina.  A mórula, quando chega 

à cavidade uterina, recebe um líquido do útero vindo a se separar em duas porções: a) uma dará 

origem à placenta e às membranas embrionárias (trofoblasto); b) outra formará o embrião 

(embrioblasto). Em seguida, após o fenômeno da nidação inicia-se a gravidez. 

Para a questão da capacidade sucessória nos interessa a fecundação in vitro, também 

denominada de fecundação artificial ou não Invasiva (FIV e ZIFT). Duas são as técnicas em 

que a fecundação ocorre fora do corpo da mulher: a fertilização in vitro com transferência de 

zigoto ou com transferência de embrião. Em ambas as técnicas a fecundação ocorrerá in vitro. 

Aqui surge a questão de saber se consideramos a fecundação ou concepção somente quando 

ocorrer a implantação no útero ou consideramos a concepção mesmo antes da transferência do 

embrião para o útero materno. Tendo em vista que o embrião já possui todo o código genético 

do humano, somos que o embrião, ainda quando não implantado já foi concebido, de modo que 

se eventualmente for implantado, dando origem ao nascimento de filho, possuirá legitimação 

sucessória nos exatos termos do art. 1.798 do Código Civil450. 

                                                           
450 Doutrina nesse sentido: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, 2016. São Paulo: Saraiva, vol. 5, p. 
273-274: “Primeira, quando morreu o autor da herança, mantido sob crioconservação, o embrião concebido com 
o material genético fornecido por ele. Sendo essa a hipótese, ainda que transcorra muito tempo, vindo esse embrião 
a ser implantado num útero, o nascimento com vida do ser assim gerado lhe conferirá capacidade sucessória. 
Poderá, por meio da ação de petição de herança, demandar os demais sucessores para receber sua parte. Terá muito 
tempo para isso, porque essa ação prescreve em dez anos após a maioridade do seu titular, ou seja, até le completar 
28 anos”; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. “Os Embriões Humanos Mantidos em Laboratórios e a Proteção 
da Pessoa: o Novo Código Civil Brasileiro e o Texto Constitucional”. In BARBOSA, Heloisa Helena Gomes et 
alii. Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; VELOSO, Zeno. In: SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (Coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1781: “Não tenho dúvida de 
garantir que, mesmo depois da morte do pai, vindo o embrião a ser implantado e havendo termo na gravidez, o 
nascimento com vida, e consequente aquisição da personalidade, este filho posterior é herdeiro, porque estava 
concebido quando o genitor faleceu, e dado o princípio da igualdade entre os filhos (CF, art. 227, § 6º)” [grifei]; 
CHINELATO, Silmara Juny. “Estatuto Jurídico do Nascituro: o direito brasileiro”. In DELGADO, Mário Luiz e 
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Considerando que além da capacidade sucessória, a qualidade de herdeiro é 

determinada a partir do vínculo de filiação dessa criança, nascida por reprodução assistida post 

mortem (realizada a partir de embrião criopreservado), há de se analisar seu vínculo de filiação 

com o autor da herança. Em se tratando de embrião criopreservado derivado de reprodução 

assistida homóloga, a situação não suscita maiores controvérsias. Consoante o que dispõe o 

inciso IV do art. 1.597 do Código Civil, “presumem-se concebidos na constância do casamento 

os filhos: havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes 

de concepção artificial homóloga”. Abrigada a hipótese pela presunção de filiação, tal 

presunção poder-se-á aplicar tanto em relação a paternidade quanto à maternidade, em eventual 

utilização de gestação em substituição, sendo conferida à criança plena capacidade sucessória. 

Nesse sentido pronuncia-se Maria Helena Diniz451 entendendo que se  

“por ocasião do óbito do autor da herança, já existia embrião crioconservado, gerado 
com material germinativo do de cujus, terá capacidade sucessória, se, implantado num 
útero, vier a nascer com vida e, por meio de ação de petição da herança, que prescreve 
em dez anos após a sua maioridade (18 anos), poderá pleitear sua parte no acervo 
hereditário”. 

Por falta de previsão legal quanto à presunção de filiação referente a embriões 

excedentários derivados de reprodução assistida heteróloga, onde o Código Civil limita-se a 

estabelecer a presunção de filiação vinculada “a prévia autorização do marido”, sem mencionar 

a possibilidade de reprodução assistida post mortem, cumpre avaliar se em havendo reprodução 

assistida heteróloga post mortem, a partir de embriões criopreservados na oportunidade da 

morte de quaisquer dos cônjuges, estará assegurada a filiação e por consequência o direito 

sucessório. 

Sem avaliar nesse momento a questão da necessidade de manifestação de vontade 

expressa quanto à reprodução assistida post mortem, que será objeto de análise oportuna452, a 

realização do planejamento familiar através de técnicas de reprodução assistida heteróloga 

                                                           
ALVES, Jones Figueiredo (coord.). Novo Código Civil: questões controvertidas, vol. 6, p. 76 sustentado que 
somente terá capacidade sucessória quando se tratar de embrião in vitro. Não reconhece, entretanto, legitimação 
sucessória na hipótese de existir apenas gameta masculino (sêmen), salvo na hipótese de prole eventual prevista 
pelo testador. LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995, p. 109-110: “Em se tratando de criança concebida in vitro (sem recurso a um terceiro doador) e cujo pai 
faleceu antes da implantação do embrião, a hipótese é cientificamente plausível já que a congelação do embrião 
permite sua conservação. A criança herdaria de seu pai porque concebida na data da abertura da sucessão. [...] 
Quanto à criança concebida por inseminação post mortem, ou seja, criança gerada depois do falecimento dos 
progenitores biológicos, pela utilização de sêmen congelado, é situação anômala, quer no plano do estabelecimento 
da filiação, quer no do direito das sucessões. Nesta hipótese a criança não herdará de seu pai porque não estava 
concebida no momento da abertura da sucessão”; 
451 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro — Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, 
vol. 6, p. 64. 
452 Sobre o valor da manifestação de vontade e autorização expressa para a reprodução assistida post mortem, 
consultar nº 4.2.1 sobre o limite da autonomia privada na reprodução assistida post mortem neste Capítulo. 
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contará com o consentimento informado de ambas as partes453, especialmente porque o que 

determina o vínculo de filiação na reprodução assistida heteróloga é justamente a manifestação 

de vontade daquele que procura pela reprodução assistida. Nesses casos, a autorização de 

utilização de gametas doados é inerente ao próprio procedimento e participação na reprodução 

assistida. Tratando-se de casais heterossexuais, a inseminação artificial heteróloga parte, 

normalmente, de hipótese de infertilidade, onde o consentimento realiza-se como condição de 

procriação e é o consentimento que determinará a intenção de realização do projeto parental, 

com o consequente vínculo de filiação.  

Tratando-se de casais homoafetivos, a busca pela reprodução assistida é indispensável 

para a realização do projeto parental, ainda que nenhuma das pessoas envolvidas tenham 

qualquer caso de infertilidade. Nesses casos, necessariamente, em virtude de ambos os parceiros 

serem do mesmo sexo, dependerão, mesmo ausente causas de infertilidade de doação de sêmen 

(para os casais homoafetivos femininos) e doação de óvulos (para os casais homoafetivos 

masculinos, que ainda dependerão de gestação em substituição). A inseminação será 

necessariamente heteróloga, onde a criança poderá ser filha biológica de um ou de outro454. 

Nesses casos, não raro, ambos fornecem material genético, a fim de que o acaso determine de 

quem aquele filho que é comum, afetivamente, seja filho biológico. A manifestação de vontade 

na realização do projeto parental se dá a nosso entender no momento em que o casal consente 

na reprodução assistida heteróloga. O aspecto afetivo determinante da filiação se concretiza na 

busca pela realização do projeto parental, a partir de material genético próprio ou de terceiro. 

Nesse caso, independente da criança nascida a partir dessa situação fática ser oriunda de 

embrião no qual continha material genético do autor da herança ou de seu marido, mulher ou 

companheiro(a) a filiação de ambos fora estabelecida, a partir do vínculo da afetividade. Esse 

parece-nos o entendimento correto a partir dos valores ordenadores dos novos contornos do 

direito de família que determinaram inclusive a ausência de hierarquia entre o vínculo biológico 

e o vínculo afetivo, possibilitando a multiparentalidade455.  

                                                           
453 Cf. Parte I, 4 da Resolução 2.168/2017 do CFM sobre consentimento informado: “4. O consentimento livre e 
esclarecido será obrigatório para todos os pacientes submetidos às técnicas de RA. Os aspectos médicos 
envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, 
bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações devem 
também atingir dados de caráter biológico, jurídico e ético. O documento de consentimento livre e esclarecido será 
elaborado em formulário especial e estará completo com a concordância, por escrito, obtida a partir de discussão 
bilateral entre as pessoas envolvidas nas técnicas de reprodução assistida”. 
454 Eventualmente, em casos de infertilidade de ambos, ocorrerá a inseminação artificial heteróloga bilateral, com 
doação tanto do gameta masculino como feminino ou ainda doação de embrião. 
455 O STF no Recurso Extraordinário 898.060/SC, e que foi Rel. Min. Ministro Luiz Fux, decidiu em repercussão 
geral o STF a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 
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A hipótese da pesquisa, contudo, não se refere ao estabelecimento de múltiplas 

parentalidades, mas tal paradigma presta-se a assegurar que o vínculo biológico não se 

sobreporá ao vínculo afetivo456. Nesse sentido posiciona-se Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama, afirmando que 

“Na linha da orientação de parcela da doutrina, ‘os excedentários da fertilização 
heteróloga não poderão ser considerados filhos de ninguém, tampouco filhos de quem 
doou o material’, e, assim, o casal que desenvolveu o projeto parental e portanto, 
manifestou seu consentimento, será juridicamente os pais da criança, inclusive no caso 
de os embriões serem utilizados após a morte do marido ou da esposa”457. 

Hipótese mais complexa no que tange a determinação de capacidade sucessória, é 

pertinente à situação em que ao tempo da morte do autor da herança ainda não exista embrião 

criopreservado, mas somente gametas do falecido criopreservados, com vistas a realização de 

inseminação artificial futura. Neste caso, a aplicação do art. 1.798 do Código Civil com 

fundamento no fato de que o herdeiro superveniente encontrava-se concebido ao tempo da 

abertura da sucessão não tem lugar, de modo que torna-se necessária releitura do art. 1.798 do 

Código Civil. 

Como mencionado anteriormente há quem entenda que o art. 1.798 do Código Civil 

deve abranger as pessoas nascidas ou já concebidas ao tempo da abertura da sucessão além 

daquelas que venham a existir em virtude de reprodução assistida post mortem, simplesmente 

pelo fato do dispositivo ter desconsiderado as evoluções tecnológicas e científicas e com isso 

ter dito menos do que queria dizer458.Parece-nos que de fato, o dispositivo em comento não fora 

atualizado às possibilidades de reprodução assistida, especialmente a serem realizadas após a 

abertura da sucessão. Se por um lado, como já mencionamos é válido o argumento de que o 

                                                           
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 
próprios”. 
456 Prova de que o vínculo biológico não pode sobrepor-se ao vínculo afetivo é de que não haverá qualquer relação 
de parentesco existente entre a criança e o eventual doador de gameta ou os doadores de embrião, Resolução CFM. 
457 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da 
filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 51. Sem fazer 
distinção sobre tratar-se de embrião ou gameta criopreservado DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São 
Paulo: RT, 2013, p. 126 afirma que havendo autorização sobre a possibilidade de reprodução assistida heteróloga, 
não poderá a morte romper um vínculo de filiação aceito em vida pelo falecido.  
458 Nesse sentido estabelece-se o enunciado 267, CJF entendendo que “a regra do art. 1.798 do Código Civil deve 
ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a 
vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras da petição de 
herança”. Entendendo que o art. 1.798 do Código Civil “disse menos do que queria dizer” e aplicando tanto aos 
embriões concebidos em data anterior a abertura da sucessão, como às reproduções assistidas em que a concepção 
se deu após a abertura da sucessão, a partir de material genético criopreservado do falecido GAMA, Guilherme 
Calmon Nogueira da.  Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da filiação resultante de 
reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 55. Concordamos com a conclusão 
formulada pelo autor, especialmente no que tange a interpretação constitucional do instituto assim o determinar. 
Todavia, nos afastamos do referido posicionamento na medida em que condiciona o reconhecimento da filiação à 
existência de manifestação de vontade expressa sobre a possibilidade de reprodução assistida post mortem. 
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princípio da coexistência tinha por preceito afastar pessoa já falecida, e não necessariamente 

aquelas que estariam por nascer, também é verdade que o princípio da coexistência pretendia 

atribuir segurança jurídica às sucessões abertas, de modo que se pudesse delimitar os sucessores 

daquela herança. Assim entendemos que não se pode simplesmente ampliar a regra contida no 

art. 1.798 do Código Civil indistintamente em qualquer classe de herdeiros. 

No entanto, tratando-se da classe dos descendentes, especialmente quando os 

destinatários da herança forem os filhos, ou o único filho identificado como aquele nascido em 

virtude de reprodução assistida post mortem, a segurança jurídica pretendida a partir da 

incidência do princípio da coexistência não deverá sobrepor-se ao direito fundamental à filiação 

e ao direito fundamental à herança, que nesta classe de herdeiros tem especial relação com a 

solidariedade familiar e reputa-se decorrente da filiação e igualdade jurídica entre os filhos. 

Tratando-se de reprodução assistida póstuma realizada a partir de material genético do 

falecido(a) criopreservado, não há qualquer dúvida quanto à filiação da criança nascida, seja 

em virtude da presunção estabelecida pelo Código Civil459, seja em razão de tratar-se de filho 

biológico do falecido, que independentemente da presunção determinada poderá ter sua filiação 

(paternidade ou maternidade) confirmada em relação ao ascendente falecido. Não havendo 

qualquer dificuldade ou obstáculo na determinação da filiação, não lhe poderá ser negado, por 

qualquer argumento a capacidade sucessória460, eis que tal negativa determinaria a violação do 

direito fundamental à filiação, além da igualdade jurídica entre os filhos. 

Por fim, situação mais delicada diz respeito à hipótese em que o casal realizou o projeto 

parental, utilizando-se de centro de reprodução assistida para satisfação do direito fundamental 

ao planejamento familiar. Seja por motivo de infertilidade, seja em virtude de tratar-se de casal 

                                                           
459 Cf. inciso III do art. 1.597, Código Civil. 
460 Doutrina nesse sentido: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2014, vol. 3, nº 2, p. 76: “Se, assim na sucessão legítima, são iguais os direitos sucessórios dos filhos, e se o Código 
Civil de 2002 trata os filhos resultantes de fecundação artificial homóloga, posterior ao falecimento do pai, como 
tendo sido ‘concebidos na constância do casamento’, não se justifica a exclusão de seus direitos sucessórios. 
Entendimento contrário conduziria à aceitação da existência, em nosso direito, de filho que não tem direitos 
sucessórios”; DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: RT, 2013, no 12.2, p. 125: “[...] nada 
justifica excluir o direito sucessório do herdeiro por ter sido concebido post mortem. Deve ser dada ao dispositivo 
legal interpretação constitucional, pois o filho nascido de concepção póstuma ocupa a classe dos herdeiros 
necessários. A normatização abrange não apenas as pessoas vivas e concebidas no momento da abertura da 
sucessão, mas também os filhos concebidos por técnica de reprodução humana assistida post mortem. Sob qualquer 
ângulo que se enfoque a questão, descabido afastar da sucessão quem é filho e foi concebido pelo desejo do genitor. 
Como bem observa Carlos Cavalcante de Albuquerque, existe uma interpretação equivocada em que se observam 
direitos de terceiros e se olvida o direito da criança engendrada nessas circunstâncias, em que é assegurado o 
reconhecimento da filiação”; ANTONINI, Mauro. In: PELUSO, Cezar (Coord). Código Civil Comentado. São 
Paulo: Manole, 2015, p. 2063: “Parece possível sustentar, no entanto, que, se o marido o companheiro tiver deixado 
anuência expressa, consentindo na inseminação post mortem, estabelece-se o vínculo de paternidade e, por 
extensão, o direto sucessório”. 
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homoafetivo, o projeto parental será realizado com material genético de terceiro e gametas 

pertencentes a um dos cônjuges ou companheiros. Ou ainda, em casais homoafetivos, ambos 

fornecerão gametas, sendo que eventualmente o embrião a ser utilizado será filho biológico 

somente de um deles. Após o depósito e preservação do material genético, em curso o projeto 

parental, antes de realizada fecundação dando origem a embrião, um dos cônjuges ou 

companheiros morre. Se o falecido for aquele que forneceu material genético estaremos diante 

das hipóteses já tratadas, onde a criança que vier a nascer será filho biológico do de cujus. Se, 

por outro lado, o cônjuge ou companheiro falecido for diverso daquele que forneceu material 

genético, a criança eventualmente nascida não será seu filho biológico. 

Todavia, importa observar que essa criança é fruto do projeto parental formulado pelo 

casal, que se estabeleceu no momento em que juntos não só planejaram a procriação, como 

dirigiram-se ao centro de reprodução assistida e realizaram todos os procedimentos pertinentes 

a essa decisão, que fora interrompida. Ausente o vínculo biológico na reprodução assistida 

heteróloga unilateral ou bilateral, o que determina a possibilidade de registro da paternidade ou 

maternidade, sem que exista a necessidade de procedimento judicial para tanto461 outro 

elemento não é senão o vínculo afetivo que formou-se antes mesmo do nascimento dessa 

criança, que constituiu-se na simples concretização da decisão de ter um filho.  

Em emblemática decisão sobre o vínculo da afetividade como determinante da filiação, 

inclusive possibilidade de multiparentalidade e todos os seus efeitos, o Supremo Tribunal 

Federal, em julgamento em repercussão geral, de relatoria do Min Luiz Fux462 fez detida análise 

dos fundamentos que determinam a possibilidade de constituição da filiação a partir da 

afetividade. Reconheceu o Relator que a sociedade evoluiu e novas formas de organização 

familiar começaram a proliferar, devendo como consequência o ordenamento jurídico evoluir. 

Destaca que o “caráter de sobreprincípio fundante do ordenamento, insculpido logo no art. 1º, 

III, da Carta Magna, a dignidade humana passa a exercer papel fundamental nesse contexto” 

tendo como consequência que “no campo da família, tem-se que a dignidade humana exige a 

superação de óbices impostos por arranjos legais ao pleno desenvolvimento dos formatos de 

família construídos pelos próprios indivíduos em suas relações afetivas interpessoais”. 

Estabelece o Ministro relator a estreita conexão entre a dignidade humana e o “denominado 

direito à busca da felicidade”. A busca da felicidade “traduz-se em um mandamento a que o 

                                                           
461 Cf. Provimento 63, do CNJ. 
462 STF, Recurso Extraordinário 898.060/SC, Rel. Min. Ministro Luiz Fux: “A paternidade socioafetiva, declarada 
ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem 
biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 
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governo se abstenha de eleger finalidades a serem perseguidas nas mais diversas esferas da vida 

humana, bem assim a que não se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução 

das vontades particulares”. Transpondo essa noção para o Direito de Família, a busca da 

felicidade “funciona como um escudo do ser humano em face de tentativas do Estado de 

enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. É o direito que deve se 

curvar às vontades e necessidades das pessoas, não o contrário, assim como um alfaiate, ao 

deparar-se com uma vestimenta em tamanho inadequado, faz ajustes na roupa, e não no cliente”. 

Passando a analisar a consequência que se retira do direito à busca da felicidade em 

relação às diversas formas de parentalidade, esclarece o relator que “se o conceito de família 

não pode ser reduzido a modelos padronizados, nem é lícita a hierarquização entre as diversas 

formas de filiação, afigura-se necessário contemplar sob o âmbito jurídico todas as formas pelas 

quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento 

ou outras hipóteses legais (como a fecundação artificial homóloga ou a inseminação artificial 

heteróloga – art. 1.597, III a V do Código Civil de 2002); (ii) pela descendência biológica; ou 

(iii) pela afetividade”. 

Resta evidente, portanto, que formulado o projeto parental não haverá espaço para 

questionamentos sobre o vínculo biológico inexistente entre o pai ou mãe falecida e a criança 

advinda de reprodução assistida post mortem. Reconhecida a filiação, haverá de se reconhecer, 

pelos motivos já expostos, a capacidade sucessória, seguida dos direitos sucessórios do herdeiro 

superveniente. 

Superados os obstáculos pertinentes ao reconhecimento da paternidade após a morte 

do autor da herança, em virtude da técnica de reprodução assistida adotada, bem como quanto 

ao regime jurídico da legitimidade sucessória, questão tormentosa que se coloca é sobre a 

necessidade de manifestação de vontade expressa e específica do falecido quanto a 

possibilidade de reprodução assistida post mortem. A Constituição Federal de 1988 estabelece 

no § 6º do art. 227 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”. Desse modo, não se admite discriminação entre os filhos, pouco importando se são 

fruto de relações sexuais ou da utilização das técnicas de reprodução assistida. Efetivamente a 

Constituição não discrimina não cabendo ao intérprete discriminar. Por isso, não concordamos 

com aqueles que sustentam que somente seria possível o direito sucessório na reprodução 

assistida post mortem, na hipótese de o autor da herança ter previsto esta hipótese e manifestado 

sua vontade em testamento ou outro instrumento autêntico. Tal interpretação condiciona o 
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direito sucessório do filho à vontade do ator da herança, o que viola o princípio constitucional 

da isonomia dos filhos. 

Diante disso, não há dúvidas que para a realização de reprodução assistida que 

determine a paternidade/maternidade de qualquer pessoa é fundamental a manifestação de 

vontade nesse sentido, o que foi analisado até o presente momento. Todavia, passaremos a 

analisar os limites da autonomia privada com vistas a restringir ou impedir o reconhecimento 

de paternidade ou maternidade de filho superveniente, advindo de reprodução assistida 

realizada após a morte do autor da herança. 

 

4.2. Conflito entre os direitos fundamentais em jogo:  

4.2.1 Limite da autonomia privada na reprodução assistida post mortem, 

O tratamento da autonomia privada no campo da reprodução assistida suscita de 

imediato amplo debate em torno das questões de bioética que circundam a matéria, como 

pesquisas de célula tronco, clonagem, impossibilidade de escolha de caracteres do embrião, 

dentre eles o sexo463, e ainda questionamentos pertinentes a possibilidade de escolha de embrião 

compatível com irmão afetado por doença, cujo tratamento efetivo seja transplante de células 

tronco464. A par da extrema relevância das questões éticas pertinentes ao exercício da autonomia 

privada na realização das técnicas de reprodução assistida, a abordagem pretendida dos limites 

da autonomia privada, no âmbito da presente pesquisa é diversa465. 

A abordagem que se pretende da autonomia privada no âmbito da reprodução assistida 

é compreender seu alcance com vistas a limitar ou impedir  o estabelecimento da paternidade 

ou maternidade em hipóteses de reprodução assistida levada a termo após a morte daquele que 

                                                           
463 A parte I, n. 5 da Resolução 2.168/2017, CFM cria limites éticos entre os princípios gerais, determinando  que 
“As  técnicas  de  RA  não  podem  ser  aplicadas  com  a  intenção  de  selecionar  o  sexo (presença ou ausência 
de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível 
descendente”. 
464 No filme Uma Prova de Amor, um casal busca as técnicas de reprodução assistida para viabilizar o nascimento 
de irmão compatível com a filha mais velha que sofre de leucemia. Desde o momento que nasce a criança fornece 
tecidos para a irmã doente e ao completar 13 anos busca o Tribunal local pleiteando sua emancipação médica, a 
fim de evitar que seja compelida a doar um rim à irmã doente.. A realização de reprodução assistida a fim de que 
o irmão que está por vir seja compatível com irmão já nascido, portador de doença, cujo tratamento seja o 
transplante de medula ou células tronco, em princípio pode parecer constituir ato altruísta, se observada a situação 
a partir da perspectiva do irmão doente. Todavia, observada a situação a partir da ótica do irmão que virá ao mundo 
já com a difícil missão de fornecer células e tecidos ao irmão doente, a situação pode acabar por configurar efetivo 
utilitarismo da criança que está por vir, violando a máxima Kantiana de que ninguém deve ser usado como um 
meio, devendo todas as pessoas serem um fim em si mesmas. 
465 Sobre os limites da autonomia privada no campo bioético, consulte-se: OLIVEIRA, José Maria Leoni Lopes 
de. Limites Constitucionais à Autonomia da Vontade na Reprodução Assistida. Dissertação de          Mestrado. 
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se submeteu às técnicas. É certo que atualmente, a busca pelas técnicas de reprodução assistida 

não se deve exclusivamente aos casos de infertilidade. Inúmeras pessoas valem-se dos serviços 

prestados pelos centros de reprodução humana medicamente assistida preventivamente em 

virtude de se submeterem a tratamentos de saúde que podem lhes retirar a fertilidade, ou 

mulheres que pretendem atrasar o projeto parental em vista de suas carreiras profissionais, ou 

mesmo casais homoafetivos, perfeitamente férteis que não podem se valer da procriação 

natural. É fato, portanto, que a reprodução assistida não limita-se a tratamento de saúde. Em 

verdade nem pode ser assim considerada, eis que não tratará a infertilidade eventualmente 

existente, mas auxiliará a pessoa ou casal a implementar seu planejamento familiar apesar da 

infertilidade, quando for o caso. 

A utilização das técnicas de inseminação artificial, através da contratação dos serviços 

de clínica de reprodução assistida envolve portanto a autonomia contratual, pertinente a 

contratação que ocorrerá entre as partes, e, por outro lado, o pleno exercício do direito 

fundamental de planejamento familiar, que neste caso será expresso através de consentimento 

informado que busca regular a relação jurídica que se estabelece entre o paciente e a clínica, 

mas que por outro lado, terá a repercussão de determinar a filiação da criança que vier a nascer, 

independentemente de vínculo biológico466. É sobre esse componente da autonomia privada, 

pertinente aos reflexos no direito de família e sucessões que nos centraremos na análise a ser 

feita sobre os limites da autonomia privada, especialmente no que tange a reprodução assistida 

post mortem. 

A manifestação de vontade, no livre exercício da autonomia privada, pelo 

estabelecimento do projeto parental pode ser identificado simplesmente pelo fato da pessoa ou 

do casal dirigir-se à clínica ou centro de reprodução assistida a fim de realizar a paternidade ou 

maternidade. Além disso o Conselho Federal de Medicina, no uso de suas atribuições de 

regulação de ética médica determina dentre os princípios gerais da Resolução n. 2.168/2017 

que  

“O  consentimento  livre  e  esclarecido  será  obrigatório  para  todos  os  pacientes 
submetidos  às  técnicas  de  RA.  Os  aspectos  médicos  envolvendo  a  totalidade  
das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, 
bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica 
proposta. As informações  devem  também  atingir  dados  de  caráter  biológico,  
jurídico  e  ético.  O documento de consentimento livre e esclarecido será elaborado 
em formulário especial e estará completo com a concordância, por escrito, obtida a 

                                                           
466 Mencionar regras da resolução sobre a filiação. 
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partir de discussão bilateral entre as pessoas envolvidas nas técnicas de reprodução 
assistida”467. 

Desta forma, presume-se que a participação em procedimento de inseminação artificial 

dar-se-á, a partir do livre exercício da autonomia privada de cada uma das pessoas envolvidas, 

com vistas ao implemento de seu projeto parental. Por outro lado, a isso, diante da possibilidade 

de se efetivar a reprodução humana medicamente assistida mesmo após a morte do paciente, 

em virtude de criopreservação de gametas ou de embriões, e ainda de realização de reprodução 

assistida a partir de doação de gametas e embriões, a Parte VIII da Resolução n. 2.168/2017 do 

Conselho Federal de Medicina, ao regular a matéria, face a ausência de normatização legislativa 

sobre o tema, determina que “É  permitida  a  reprodução  assistida post - mortem desde  que  

haja  autorização  prévia específica do(a) falecido(a) para  o  uso  do material  biológico  

criopreservado, de  acordo com a legislação vigente”. No mesmo sentido, a Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça que regulamente, entre outras coisas, o registro de nascimento de 

crianças advindas de reprodução assistida determina, em seu art. 16, § 2o que: 

“Art. 16 - O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução 
assistida será inscrito no Livro A, independentemente de prévia autorização judicial e 
observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento 
de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este provimento. 

§ 2º Nas hipóteses de reprodução assistida post mortem, além dos documentos 
elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado 
termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material 
biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida.” 

Destaque-se que não há regulamentação legislativa sobre o tema468, limitando-se o 

Código Civil, como mencionado por diversas vezes ao longo desta pesquisa, a referir-se às 

técnicas de reprodução assistida no âmbito das normas de presunção de paternidade, onde não 

faz qualquer menção à necessidade de manifestação de vontade específica pertinente à 

reprodução assistida post mortem. 

É certo que no âmbito da ética médica, impera a necessidade de se estabelecer 

procedimentos a serem observados pelos centros de reprodução assistida, com vistas a se 

implementar critérios de observância ética. Ademais, a resolução do Conselho Nacional de 

Justiça regulamenta os registros de nascimento a serem realizados, no âmbito da reprodução 

                                                           
467Cf. Parte I nº. 4, da Resolução n. 2.168/2017 do CFM. 
468 Há em tramitação inúmeros Projetos de Lei com vistas a regular a reprodução assistida, todos eles apensados 
ao PL 1.184/2003: PL 2.811/1997; PL 2838/1997; PL 3638/1997; PL 2061/2003; PL 4686/2004; PL 4889/2005; 
PL 5624/2005; PL 3067/2008; PL 7701/2010; PL 3977/2012; PL 115/2015; PL 7591/2017 e PL 9403/2017. Dentre 
eles, alguns destinam-se a regular a reprodução assistida após a morte. O Projeto de Lei 9.403/2017 tem por objeto 
específico alterar o art. 1.798 do Código Civil para incluir a reprodução assistida post mortem, criando normas 
para a autorização prévia do falecido quanto a sua implementação.  
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assistida, independentemente de procedimento judicial. No entanto, a questão que se coloca é: 

diante da ausência de manifestação expressa pela possibilidade de reprodução assistida post 

mortem, será vedado ao cônjuge ou companheiro da pessoa falecida prosseguir no projeto 

parental anteriormente realizado? E ainda, caso esse projeto parental eventualmente se realize, 

inobstante inexistência de manifestação de vontade expressa e específica do falecido quanto a 

possibilidade de reprodução assistida post mortem, e efetivamente venha a nascer criança 

derivada de inseminação artificial póstuma, a ausência de manifestação de vontade expressa e 

específica do falecido poderá obstar a concretização do vínculo de filiação da criança? 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama, em importante trabalho sobre o tema, onde 

busca estabelecer as bases constitucionais da capacidade sucessória de herdeiros advindos da 

reprodução assistida póstuma, além dos efeitos práticos dela decorrentes, entende que  

“No plano jurídico, o consentimento manifestado pela pessoa em vida no sentido de 
autorizar expressamente a técnica reprodutiva póstuma é o fundamento para 
determinar o vínculo de parentalidade-filiação, uma vez verificado o êxito da técnica 
com posterior nascimento com vida da criança”469. 

Em outras palavras, sem a existência de manifestação de vontade do(a) falecido(a), 

expressa e específica, no sentido de autorizar ou determinar a realização de reprodução assistida 

post mortem, restaria prejudicado o estabelecimento de vínculo de filiação entre as partes. Nesse 

caso a criança que viesse a nascer não somente estaria excluída de qualquer direito sucessório, 

como também estaria a margem do estabelecimento do vínculo de filiação com seu ascendente 

falecido, independente de ser seu filho biológico ou de ser fruto de projeto parental realizado 

através de reprodução assistida heteróloga com o qual consentiu, especificamente em virtude 

de faltar autorização específica quanto a realização de reprodução assistida post mortem. 

Nos parece que os efeitos da manifestação de vontade expressa e específica no bojo da 

reprodução assistida post mortem, ou em outros termos, a falta dessa manifestação, deve ser 

interpretada à luz do direito fundamental à filiação, do princípio da paternidade responsável e 

da dignidade da pessoa humana, sob pena de se autorizar que a manifestação de vontade se 

sobreponha a direitos fundamentais. Vejamos. 

Inicialmente, no que tange a previsão expressa de necessidade de consentimento prévio 

e específico quanto a possibilidade de reprodução assistida post mortem, constante de 

Resolução administrativa do Conselho Federal de Medicina, é fundamental observar que trata-

se de norma cujo conteúdo é especialmente a regulação ética da atividade médica. Ainda que a 

                                                           
469 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da 
filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 52. 
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Resolução tenha por destinatéarios médicos e pacientes, seu principal conteúdo e finalidade diz 

respeito à regulamentação das atividades médicas à luz da bioética. Nesses termos é fato de que 

para que o médico esteja respaldado em termos éticos, deve respeitar o que determina a Parte 

VIII da Resolução n. 2.168/2017 do CFM, procedendo a tomada de consentimento expresso e 

específico dos pacientes quanto a possibilidade de realização de reprodução assistida póstuma. 

Todavia, diante de omissão, nada impede que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pleiteie 

suprimento judicial da vontade para a realização de reprodução assistida póstuma a partir do 

material genetido destinado à concretização do planejamento familiar daquele casal. 

Aqui, cumpre observar que a necessidade de suprimento judicial é pertinente a 

determinar que a reprodução assistida se realize sem quaisquer dúvidas quanto a conduta ética 

da equipe médica responsável. Não se trata de impossibilidade de concretização do 

planejamento familiar. Contudo, considerando que o cônjuge ou companheiro sobrevivente 

depende da participação da clínica ou centro de reprodução assistida, o médico poderá exigir o 

suprimento judicial da vontade, a fim de evitar que incorra em infração disciplinar. Nesse 

sentido é fundamental observar que, se eventualmente, o projeto parental concretizar-se, diante 

de procedimento de reprodução assistida regularmente constituído, constando omissão 

exclusivamente relacionada a realização de reprodução assistida post mortem, ainda que seja 

verificada eventual infração ética do médico responsável pelo procedimento, não se pode 

questionar o estabelecimento da filiação da criança nascida a partir da reprodução assistida post 

mortem. 

Merece adequada interpretação, no mesmo sentido, a necessidade de “termo de 

autorização prévia específica do falecido ou falecida” para registro da criança  advinda de 

reprodução assistida após a morte de seu ascendente, nos termos do Provimento nº 63/2017 do 

Conselho Nacional de Justiça470. O referido provimento tem por objetivo estabelecer, a partir 

critérios de segurança jurídica, fundados nas causas de presunção de filiação, regras para o 

registro de nascimento de crianças, nascidas a partir de técnicas de reprodução assistida, dentre 

elas a reprodução assistida post mortem. A referida norma, distante de ser norma de 

estabelecimento de presunção de paternidade ou maternidade, não tem o condão de determinar 

o estabelecimento do vínculo parental entre a criança nascida a partir de técnica de reprodução 

assistida e a pessoa falecida. Desta feita, nada impede que descumprido o requisito estabelecido 

pelo Provimento nº 63 do CNJ para a realização do registro de nascimento independentemente 

                                                           
470 Cf. art. 16, § 2o, do Provimento nº 63 de 2017 do CNJ. 
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de procedimento judicial, recorra-se ao procedimento judicial para a declaração da filiação, que 

deverá ocorrer a partir da correta interpretação à luz do direito fundamental à filiação. 

Diante do fato de que nem a Resolução nº 2.168 de 2017 do Conselho Federal de 

Medicina, tampouco o Provimento nº 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça tem o condão 

de interferir nas normas determinantes do estabelecimento do vínculo da filiação, cumpre 

avaliar se o afastamento do vínculo de filiação, diante da ausência de manifestação de vontade 

expressa e específica sobre a reprodução assistida post mortem, poder-se-ia justificar pela 

ausência de manifestação de vontade imprescindível à constituição de paternidade. 

Sobre esse tema, cumpre observar qual é o papel do exercício efetivo da autonomia 

privada no âmbito da determinação de paternidade ou maternidade, a fim de se elucidar se a 

fixação de paternidade pode depender de tal requisito, considerando tratar-se de direito 

existencial fundamental do filho, consagrado no direito fundamental à filiação, expresso tanto 

na subordinação do planejamento familiar aos princípios da dignidade da pessoa humana, como 

da paternidade responsável471, como na igualdade jurídica entre os filhos472. De plano parece 

ser substancial observar que a manifestação de vontade sobre a constituição do vínculo de 

filiação, daquele que se utiliza das técnicas de reprodução assistida para a concretização do 

projeto parental, realiza-se no momento em que essa pessoa dirige-se sozinha ou com seu 

cônjuge ou companheiro a clínica ou centro de reprodução assistida para esse fim. 

Nos casos da pessoa sozinha, seja solteira ou divorciada, esse projeto é individual, de 

modo que em caso de eventual morte prematura, não restará a qualquer outra pessoa a 

possibilidade de prosseguir com seu projeto parental. Todavia, no caso das pessoas casadas, ou 

que vivam em união estável, o planejamento familiar é realizado em conjunto, quando ambos 

dirigem-se conjuntamente à clínica ou centros de reprodução assistida em busca de tratamento 

destinado à procriação. Se eventualmente esse casal, heterossexual ou homoafetivo, se separa 

ou se divorcia, é certo que por manifestação de vontade posterior, a união se rompe, e junto 

com ela deve ser presumida a ruptura de qualquer projeto parental pendente daquele casal, salvo 

expressa manifestação de vontade em sentido contrário. Todavia, se esse casamento ou união 

estável vem a ter fim não em virtude de separação ou divórcio, mas em virtude de morte de 

                                                           
471 O § 7o do art. 226 da CF/88 determina que “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas”. 
472 O § 6o do art. 227 da CF/88 dispõe 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”. 
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qualquer das partes, o fim da união se deu contra a vontade das partes, determinando o término 

prematuro daquela união. 

Nesses casos, eventual omissão quanto à possibilidade de reprodução assistida post 

mortem não poderá ter o condão de interromper o cônjuge ou companheiro sobrevivente de 

prosseguir no projeto parental iniciado pelo casal, pois do contrário estaríamos diante de 

cerceamento do exercício do planejamento familiar pelo cônjuge sobrevivente473. Para além de 

conferir efetividade ao direito fundamental ao planejamento familiar do cônjuge sobrevivente, 

reconhecer que a manifestação de vontade expressa e específica não é requisito inafastável, 

dependendo da análise das circunstâncias do caso, é medida que se impõe diante do respeito ao 

efetivo planejamento familiar formulado pela pessoa falecida antes do momento da sua morte. 

No entanto, nosso objeto de estudo, para além de análise superficial que aqui se fez sobre a 

possibilidade efetiva da concretização do projeto parental pelo cônjuge ou companheiro 

sobrevivente, importa em analisar as consequências da seguinte situação fática: se, inobstante 

a ausência de autorização expressa e específica da pessoa falecida relativa à possibilidade de 

realização de reprodução assistida post mortem, a inseminação artificial for realizada, sendo 

bem sucedida, vindo a nascer criança, advinda de reprodução póstuma homóloga ou heteróloga 

para a qual seu ascendente só consentiu com o procedimento em vida, deixando de manifestar-

se sobre a inseminação após a morte, prevaleceria o requisito quanto a manifestação de vontade 

do falecido? 

Parece-nos que é inconcebível estabelecer tamanha relevância à manifestação de 

vontade, travestida de autonomia privada da pessoa falecida. Faze-lo significaria subordinar 

direitos fundamentais existenciais, tais como o direito à filiação, e a dignidade da pessoa 

humana à autonomia privada. Basta pensar se seria concebível que alguém afastasse a 

paternidade ou maternidade de criança nascida a partir de relações sexuais. Por outro lado há 

de se verificar que o reconhecimento da paternidade e os atos a ele relativos, constituem atos 

jurídicos, distanciando-se dos negócios jurídicos justamente pela impossibilidade de incidência 

                                                           
473 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da 
filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 40 apesar de exigir 
manifestação de vontade específica para a constituição da filiação, ao distinguir gametas criopreservados de 
embriões demonstra que o tratamento dado a embriões não pode coincidir com o tratamento dado à órgãos e 
tecidos: “Há distinção entre o material fecundante (espermatozoide e óvulo) congelado e o embrião. O 
espermatozoide é tecido humano, correspondendo ao material biológico do homem; e o mesmo se verifica 
relativamente ao óvulo da mulher. No caso do embrião, existe a carga genética do homem e da mulher e, por isso, 
sequer há de se cogitar de ele pertencer a um ou ao outro, exclusivamente, podendo ser considerado concepturo, 
ainda que não seja nascituro para o Direito”. 
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de mais elevada autonomia negocial474. A exemplo dos limites da autonomia privada no que 

tange ao estabelecimento de filiação cumpre ressalvar que, de acordo com o art. 1.610 do 

Código Civil, “o reconhecimento [de paternidade] não pode ser revogado, nem mesmo quando 

feito em testamento”, sendo estabelecido pelo art. 1.613 do Código Civil que “são ineficazes a 

condição e termo apostos ao ato de reconhecimento de filho”. 

Por fim, reconhecer-se a possibilidade de levar-se em conta a ausência de manifestação 

de vontade expressa e específica da pessoa falecida para afastar a constituição da filiação, 

determinar-se-ia absurdo retrocesso histórico quanto à igualdade jurídica entre os filhos. Na 

medida em que, cumprindo ou não normas éticas, se dá o nascimento de filho advindo de 

reprodução assistida post mortem, sem a autorização da pessoa falecida, afastar seu vínculo de 

filiação com a criança importaria em estabelecer diversidade de direitos quanto ao 

reconhecimento de filhos e seus efeitos  a partir de sua origem, como ocorria com os filhos 

ilegítimos no regime jurídico anterior à Constituição Federal de 1988. Admitir tal possibilidade 

configuraria maior valoração à autonomia privada do que ao direito fundamental à filiação, a 

dignidade da pessoa humana, consistente no direito à parentalidade da criança, além de grave 

violação à igualdade jurídica entre os filhos. 

Por tais argumentos, entendemos que a manifestação de vontade, indispensável à 

constituição da parentalidade, condizende com a regular adequação da autonomia privada aos 

direitos fundamentais em questão, é o consentimento quanto à submissão às técnicas de 

reprodução assistida, sem o qual, inexistia o exercício do planejamento familiar. Contudo, não 

há o que se falar em indispensabilidade de manifestação de vontade específica sobre a 

reprodução assistida post mortem, para fins de estabelecimento do vínculo de filiação entre a 

criança que venha a nascer e a pessoa falecida. 

 

4.2.2 Caráter de direito subjetivo do direito fundamental à herança. 

A garantia do direito de propriedade e do direito à herança como direitos 

fundamentais475 determinam a proteção tanto do autor da herança, proprietário, que tem 

assegurado o direito de dispor de seus bens para depois da sua morte, voluntariamente, através 

                                                           
474 Sobre a ausência de elemento negocial nos atos jurídicos em sentido estrito, consulte-se OLIVEIRA. J. M. 
Leoni Lopes de. Direito Civil – Parte Geral, 2019, vol. 1, p. 433. 
475 O direito de propriedade é disposto no inciso XXII do art. 5º, da CF/1988: “é garantido o direito de 
propriedade”; o direito à herança é determinado no inciso XXX do art. 5º, da CF/1988: “é garantido o direito de 
herança”. 
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de testamento, ou para seus parentes mais próximos, por força de lei, como para aqueles que 

serão destinatários da herança e assim tornar-se-ão proprietários. A proteção conferida ao 

proprietário é uma proteção concreta, eis que assegura sua posição jurídica, e a faculdade 

jurídica de disposição dos bens que formam seu patrimônio. O direito à herança em relação ao 

herdeiro, em princípio é direito abstrato, que assegura a impossibilidade de fixação de impostos 

que importem em confisco, e permite, a toda e qualquer pessoa que possua capacidade 

sucessória, a ser herdeiro em virtude de lei ou da manifestação de vontade do autor da herança 

por testamento. 

Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho: 

“Os direitos fundamentais são garantidos como direitos a actos negativos 
(Abwehrrechte) numa tripla perspectiva: (1) direito ao não impedimento por parte dos 
entes públicos de determinados actos (ex.: art. 37.°/2 - direito a exprimir e divulgar 
livremente o seu pensamento, sem qualquer impedimento ou limitação por parte dos 
entes públicos); (2) direito à não intervenção dos entes públicos em situações jurídico-
subjectivas (ex.: art. 34.°/4 - é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na 
correspondência e telecomunicações); (3) direito à não eliminação de posições 
jurídicas (ex.: art. 62.°/1 - direito à não eliminação da propriedade privada e à sua 
transmissão em vida ou por morte)”476. 

Ao tratarmos do direito à herança no bojo do objeto específico da presente pesquisa, 

qual seja o regime jurídico do direito à herança do filho nascido a partir de técnica de reprodução 

assistida post mortem, sua qualidade de direito fundamental se afasta da situação jurídica na 

qual o direito fundamental é suscitado em face do Estado. No caso em questão, o direito à 

herança do filho nascido por reprodução realizada após a morte do autor da herança, seja a partir 

de gametas criopreservados, seja a partir de embriões também criopreservados, assume relevo 

como direito subjetivo477 a ser exercido em face de outro particular, qual seja eventual herdeiro 

que tenha recolhido a herança originalmente, ao tempo da abertura da sucessão, antes que o 

herdeiro superveniente viesse a nascer ou mesmo a ser implantado no útero materno. 

Partindo da premissa, já demonstrada ao longo de toda a pesquisa, que o nascimento 

de filho decorrente de técnicas de reprodução assistida post mortem se dará em virtude do 

cônjuge ou companheiro sobrevivente do autor da herança ter continuado projeto parental478, 

iniciado antes de sua morte, podemos estabelecer como fato de que o autor da herança morreu 

                                                           
476 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1258-1259. 
477 Sobre a compreensão dos direitos fundamentais como direitos subjetivos e sua incidência na relação jurídica 
privada, consulte-se 2.1.  
478 Sobre esse tema pronuncia-se GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Herança Legítima Ad Tempus. Tutela 
Sucessória no âmbito da filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017, p. 191, entendendo pela necessidade de que a pessoas que vá se utilizar da técnica de reprodução assistida 
seja cônjuge ou companheiro sobrevivente do falecido.  
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casado ou vivendo em união estável. Assim, é possível que, se o autor da herança não deixou 

outros filhos, que seus herdeiros sejam o cônjuge ou companheiro em concorrência com os 

ascendentes, situação na qual, em caso de nascimento de herdeiro superveniente, o filho 

afastaria os ascendentes479. 

Se, por outro lado, o autor da herança tiver outros filhos, com que o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente já concorra, o nascimento do herdeiro superveniente determinará 

somente o aumento do número de descendentes, sem que, contudo, afaste os herdeiros que 

recolheram a herança ao tempo da abertura da sucessão da qualidade de herdeiros. A 

possibilidade de conflito que se estabelece diz respeito, portanto, ao direito à herança e de 

propriedade dos herdeiros que recolheram a herança ao tempo da abertura da sucessão e o 

direito à herança e à propriedade do herdeiro superveniente, nascido em virtude da utilização 

de reprodução assistida post mortem. Os direitos fundamentais em conflito são de mesma 

natureza: direito à herança e direito de/à propriedade. No entanto, o que se pretende analisar é 

o fundamento de proteção do direito à herança do filho advindo de reprodução assistida post 

mortem, com vistas a justificar o afastamento do valor da segurança jurídica, que supostamente 

se concretiza com o conhecimento dos herdeiros sucessíveis ao tempo da abertura da sucessão 

e satisfazer o direito do filho nascido tardiamente em virtude da reprodução humana post 

mortem. 

Já verificados os argumentos jurídicos que justificam a capacidade sucessória do 

herdeiro superveniente oriundo de reprodução assistida após a morte, cumpre observar que além 

de capacidade sucessória o que muito se questiona é a viabilidade da inclusão do filho nascido 

de reprodução assistida post mortem frente a insegurança jurídica que tal fato determinaria, em 

virtude da possibilidade da implantação do embrião ou mesmo da inseminação artificial 

acontecer muitos anos após a abertura da sucessão. Diante desse fato, buscando conferir 

segurança jurídica ou certo equilíbrio entre os interesses ali estabelecidos algumas vozes tentam 

estabelecer prazo para a concepção480. 

De certo que haverá a necessidade de proteção de interesses tanto de terceiros de boa-

fé, como daqueles que, acreditando-se herdeiros, venham a recolher a herança, ao tempo da 

                                                           
479 Cf. art. 1.829, do Código Civil: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 
concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, 
ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da 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 v”. 
480 O Projeto de Lei n. 115/2015, dispõe em seu art. 59 que o nascimento da criança deverá ocorrer em até 03 anos. 
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abertura da sucessão, também de boa-fé. Todavia, não nos parece que o caminho para tal 

equilíbrio seja limitar no tempo a data de concepção ou nascimento do filho advindo de 

reprodução assistida post mortem, com critérios de analogia a outros institutos, como o instituto 

da prole eventual. A segurança jurídica, que opera-se no plano patrimonial já é objeto de 

instituto a ela destinado, qual seja a prescrição, como será analisado junto do regime jurídico a 

ser aplicado ao final do Capítulo481. Assim, o direito à herança como direito fundamental do 

filho advindo de reprodução assistida póstuma é decorrente de sua condição de filho, que na 

qualidade de descendente além de herdeiro legítimo, é herdeiro necessário, não sendo preterido 

por qualquer outro herdeiro, não dependendo de qualquer requisito para suceder, não podendo 

ser afastado da herança por qualquer motivo que não seja sua indignidade ou sua deserdação482, 

justamente em virtude da incidência em grau maior da solidariedade familiar e da igualdade 

jurídica dos filhos. 

No caso da presente pesquisa a esses valores ainda devem ser associados o princípio 

da paternidade responsável e da efetividade da dignidade da pessoa humana, especialmente por 

tratar-se de pessoa que está vindo ao mundo depois da morte de um de seus ascendentes, 

dependendo inclusive de seu direito à herança para a subsistência. Sobre esse tema, algumas 

vozes chegam a aventar que não seria adequada a procriação depois da morte, o que poderia 

fragilizar a paternidade responsável483. No entanto, a implantação do embrião em útero ou a 

inseminação após a morte é tão somente a continuidade de projeto parental que se iniciou 

durante a vida, onde o reconhecimento da filiação e a segurança patrimonial do direito à herança 

determinarão o implemento de vida digna, seja no plano existencial como no plano patrimonial. 

Dentre os herdeiros denominados necessários484 encontram-se os descendentes, os 

ascendentes o cônjuge e o companheiro485. Enquanto cônjuge e companheiro para terem 

assegurados seus direitos sucessórios precisam preencher certos requisitos486, e a classe dos 

                                                           
481 Cf. súmula nº 149 do STF: “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição 
de herança”. 
482 As causas de indignidade são previstas no art. 1.814 do Código Civil, enquanto as causas de deserdação tem 
previsão no art. 1.962 também do Código Civil. 
483 Maria Helena Diniz posiciona-se contrariamente a possibilidade de reprodução assistida post mortem. DINIZ, 
Maria Helena, O Estado Atual do Biodireito. São Paulo:  Saraiva, 2006, p. 557 e 558. Informa ainda a autora citada 
que a lei espanhola nº 35/88, no art. 9.2 veda a inseminação post mortem. 
484 Cf. art. 1.845 do CC: “São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. 
485 Sustentamos que o companheiro deve ser incluído no rol dos herdeiros necessários depois do julgamento do 
RE 878.694/MG, Rel. Ministro Luis Roberto Barroso, com a tese: “No sistema constitucional vigente, é 
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em 
ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 
486 Cf. art. 1.830 do Código Civil: “Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo 
da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, 
neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. 
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ascendentes pode ser preterida pela existência de descendentes, os filhos não são excluídos487 

da sucessão por nenhuma classe mais privilegiada. Sua qualidade de herdeiro é inafastável até 

mesmo pela vontade do autor da herança, em virtude da intangibilidade da legítima. Ademais, 

ao tratarmos de filho que está vindo ao mundo, o direito à herança assume caráter de 

subsistência. Essa realidade é condizente não só abstratamente com os valores que orientam os 

direitos fundamentais aqui reiteradamente dispostos, mas especialmente pelo sistema de 

sucessão hereditária adotado por nosso ordenamento jurídico. 

Em breve síntese, ao longo da história, os mais diversos ordenamentos jurídicos 

oscilaram entre o sistema da concentração obrigatória, o sistema da divisão necessária e o 

sistema da liberdade testamentária. No sistema da concentração obrigatória a herança é 

transmitida a um único herdeiro, concentra-se a transmissão dos bens do de cujus em uma única 

pessoa, historicamente no filho primogênito. Nesse sistema os demais membros da família são 

excluídos. O sistema da concentração obrigatória visa impedir o fracionamento do acervo 

hereditário. No sistema da liberdade testamentária o autor da herança pode dispor livremente 

de todo o acervo hereditário. Nesse sistema não existem herdeiros necessários. Esse sistema só 

tem sido recepcionado, segundo informa Oliveira Leite pelas legislações inglesa e americana488. 

Segundo Theodor Kipp489, a “liberdade de testar é a possibilidade que o Direito concede ao 

indivíduo de poder tomar disposições juridicamente eficazes sobre seu patrimônio para tempo 

posterior à sua morte”. 

Segundo Orlando Gomes490: 

“A forma de sucessão corresponde a interesses políticos da sociedade. O sistema de 
concentração obrigatória atende à conveniência de conservação do patrimônio 
íntegro da mesma família, concorrendo para a estratificação da aristocracia. O da 
divisão necessária satisfaz o propósito de parcelamento da propriedade. O da 
liberdade testamentária desvincula a sucessão do Direito de Família, adequando-se à 
noção de propriedade e herança, hoje superada”. 

                                                           
487 As únicas causas de exclusão dos descendentes no caso de incidência de uma das causas de  indignidade 
previstas no art. 1.810 do CC: “São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, 
coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor 
da herança ou incorrerem em crime contra a 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” ;bem como se for deserdado pelo autor da herança nas seguintes hipóteses do art.  1.962 do CC: “Além 
das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes: I - ofensa 
física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; IV - desamparo do ascendente 
em alienação mental ou grave enfermidade”. 
488 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil Aplicado. São Paulo: RT, 2013, p. 38.  
489 KIPP, Theodor. Tratado de Derecho Civil – Derecho de Sucesiones. Barcelona: Bosch, 1976. Tomo V, 1º, § 
16, p. 181. 
490 GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 9. 
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No sistema da divisão necessária o acervo hereditário é dividido entre todos os filhos 

do de cujus ou na ausência destes entre os parentes mais próximos. Nesse sistema segue-se uma 

ordem de sucessão prevista na lei caso não seja prevista no testamento. Nesse sistema reserva-

se uma parte da herança para determinada classe de herdeiros (denominados herdeiros 

necessários ou legitimários), normalmente os descendentes e ascendentes, facultando-se ao 

autor da herança dispor livremente da outra parte da herança, denominada disponível. Varia nos 

ordenamentos jurídicos a parte indisponível ou necessária. No Direito pátrio adota-se o sistema 

da divisão necessária, segundo o qual o autor da herança, havendo herdeiros necessários, 

somente pode dispor de metade do acervo hereditário491. Em outras palavras, vigora o princípio 

da liberdade de testar limitada. Como já assinalado a liberdade de testar significa a 

possibilidade de o autor da herança dispor eficazmente sobre seu patrimônio para depois da sua 

morte. Esta liberdade está intimamente ligada ao reconhecimento da propriedade privada. 

Porém, na maioria dos ordenamentos jurídicos se estabelece limite a essa liberdade, 

como, aliás, se estabelece limites ao exercício da propriedade, visto estar ele balizado pela sua 

função social. 

Nesse aspecto procura-se evitar o conflito entre o exercício do direito de testar e a 

vinculação do autor da herança com a sua família. É verdade, como reconhece Theodor Kipp 

que esse conflito também pode ocorrer nos negócios jurídicos de alienação por atos inter vivos, 

especialmente nas doações. Entretanto o perigo é maior na liberdade de testar, porque o autor 

da herança, ao dispor em testamento, não se priva do bem, ao contrário do que acontece em 

uma doação. Desse modo, como em toda liberdade, a de testar também coloca o problema de 

estabelecer seus limites. Tal limite, no ordenamento jurídico brasileiro é estabelecido na porção 

de 50% do patrimônio do de cujus. Essa quota visa a proteger os denominados herdeiros 

necessários ou legitimários, determinando que seu direito à herança se sobreponha à autonomia 

privada e à liberdade de testar 

Além disso, como nos negócios jurídico em geral, a liberdade de testar encontra limites 

nas normas imperativas, isto é, aquelas que não podem ser afastadas pela vontade dos 

particulares, como o caso da intangibilidade da legítima esculpida no art. 1.846 do CC: 

                                                           
491 Cf. art. 1.846 do CC: “Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 
constituindo a legítima”. Apesar disso, há na doutrina quem defenda que a legítima deveria se referir 
exclusivamente a filhos menores ou incapazes. Nesse sentido manifestam-se: GAGLIANO, Pablo Stolze; 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões.  São Paulo: Saraiva, 2014. 
v. 7, vol. 7, p. 37; FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Sucessões. 
São Paulo: Atlas, 2015. v. 7, p. 29. 
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“Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 

constituindo a legítima”492. 

 

4.2.3. Técnica de ponderação. 

Diante da possibilidade fática de uma pessoa, por seu livre exercício de autonomia 

privada e planejamento familiar ter procurado, em vida, um centro ou clínica de reprodução 

assistida, nasce a possibilidade científica, desse projeto parental concretizar-se para depois de 

sua morte. Tais circunstâncias no plano dos fatos fazem nascer conflitos éticos e jurídicos. O 

clamor pela busca de segurança jurídica, o apelo à literalidade de norma sobre capacidade 

sucessória e certa subserviência à vontade do falecido, acabam por ameaçar o direito à filiação 

e o direito sucessório dele decorrente, como se a procriação fosse direito patrimonial que 

pudesse ser livremente disposta em testamento, contrariando projeto parental inacabado ao 

tempo da morte. 

A ausência de norma jurídica regulamentando a matéria enseja que a amplitude de 

interpretação do art. 1.798 do Código Civil493, que dispõe sobre a capacidade sucessória, seja 

realizada a partir de resoluções administrativas que não tem por foco a tutela do filho que ainda 

não nasceu. A Resolução n. 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina quando determina 

que os pacientes disponham sobre o destino de seu material genético em caso de separação, 

divórcio ou morte de qualquer das partes, ou ainda que decidam expressamente sobre a 

reprodução assistida post mortem, não tem por premissa tutelar aquele que nascerá, mas sim 

regular a responsabilidade e conflitos éticos existentes entre clínica e pacientes494. Da mesma 

forma, o Provimento n. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça ao tratar da reprodução 

assistida post mortem o faz em busca de regular o registro de nascimento, independentemente 

de processo judicial, não tendo o condão de limitar ou constituir direitos daquele que nasceu, 

especialmente porque o registro de nascimento tem caráter declaratório e não constitutivo.  

Todavia, quando passamos a debater o direito à filiação e à herança daquele que nasceu 

em virtude de reprodução assistida post mortem, independentemente de no momento da morte 

                                                           
492 KIPP, Theodor. Tratado de Derecho Civil – Derecho de Sucesiones. Barcelona: Bosch, 1976. Tomo V, 1º, § 
16, p. 185: “Prescrições legais imperativas que limitam a liberdade de testar, são, sobretudo, as regras referentes à 
legítima”. 
493 Cf. art. 1.798, do Código Civil: “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 
abertura da sucessão”. 
494 Cf. Parte VIII da Resolução nº 2.168/2017 do CFM: “É permitida a reprodução assistida post-mortem desde 
que haja autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de acordo 
com a legislação vigente”. 
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do autor da herança existir somente gametas criopreservados, ou embriões, independentemente 

de existir manifestação de vontade do falecido específica e expressa sobre o tema, independente 

de ter existido conflito ético dos médicos, o fato é que se essa pessoa antes de seu falecimento 

dirigiu-se à clínica de reprodução assistida e lá iniciou voluntariamente seu projeto parental 

através das técnicas de reprodução e desse fato essa criança nasceu, estamos diante de um filho, 

planejado e nascido do falecido, que não pode ser discriminado. 

A questão a ser colocada é estabelecer-se o equilíbrio entre a necessária proteção do 

filho, nascido em virtude de reprodução assistida post mortem, sem desrespeitar a eventual boa-

fé daqueles que recolheram a herança, no momento da abertura da sucessão, em virtude de 

naquele momento serem qualificados herdeiros. Os direitos fundamentais à filiação, à igualdade 

jurídica entre os filhos e à herança deverão orientar a solução e regime jurídico a ser aplicado à 

situação em exame.  

 

4.3. Regime jurídico do herdeiro superveniente decorrente de reprodução assistida 

post mortem. 

Concluindo-se pelo direito à filiação do filho advindo de reprodução assistida post 

mortem495, sem qualquer discriminação em virtude de o procedimento ter sido realizado a partir 

de embrião ou gametas criopreservados ao tempo da abertura da sucessão, ou de tratar-se de 

inseminação homóloga ou heteróloga, resta definir o regime jurídico a ser aplicado a seus 

direitos sucessórios. Como reiteradamente ressaltado ao longo da pesquisa, não há tratamento 

legal pertinente à reprodução assistida post mortem, ou que estabeleça o regime sucessório do 

herdeiro superveniente de forma específica. Por outro lado, o Código Civil estabelece o regime 

jurídico a ser aplicado genericamente ao herdeiro que pretenda a restituição de sua herança, 

contra aquele que a possua, em virtude de ter sido preterido496.  

                                                           
495 A compreensão de que a capacidade sucessória estabelecida no art. 1.798 do Código Civil não pode obstaculizar 
o direito à herança do filho advindo por reprodução assistida post mortem é compartilhada atualmente por muitos 
autores, dentre eles SCALQUETE, Ana Cláudia S. Estatuto da Reprodução Assistida, São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 337/340; GAMA, GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória 
no âmbito da filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 
54/61. Nosso posicionamento, contudo, não convergirá com os entendimentos até então formulados na medida 
que o direito à filiação para alguns é condicionado a prévia manifestação expressa e específica do falecido sobre a 
reprodução assistida post mortem, como elucidado quando do tratamento da autonomia privada, além do regime 
jurídico a ser aplicado. 
496 O art. 1.824 e seguintes do Código Civil regulam a petição de herança, determinando que “o herdeiro pode, em 
ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da 
herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua”. 
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Em paralelo existem Projetos de Lei buscando regulamentar a matéria, e estabelecer 

prazos do direito à herança do herdeiro superveniente497. E ainda, em busca de conciliar os 

direitos fundamentais em jogo, quais sejam o direito à herança e de propriedade daqueles que 

recolheram a herança ao tempo da sucessão e o direito à herança e à/de propriedade do herdeiro 

superveniente, o professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama em relevante trabalho sobre 

o tema entende pela aplicação à sucessão legítima do herdeiro superveniente em virtude de 

reprodução assistida  post mortem, o regime jurídico da propriedade ad tempus. 

Por fim, partindo da compreensão de que seriam situações distintas o direito sucessório 

do embrião que só vem a ser implantado no útero materno depois da abertura da sucessão e vem 

a nascer posteriormente e a situação do filho que só foi fecundado in vitro, após a abertura da 

sucessão com utilização de matérial genético (gameta) do autor da herança, vindo 

posteriormente a nascer, apesar de ambas tratarem de reprodução assistida post mortem, há 

quem entenda que ao embrião criopreservado ao tempo da morte do autor da herança que venha 

a ser implantado em útero após o falecimento devesse ser aplicado o regime jurídico disposto à 

prole eventual. A nosso sentir não devemos usar o regime jurídico aplicado à prole eventual 

previsto no art. 1.800 do CC. Isso porque na reprodução assistida trata-se de filho do autor da 

herança, quer se trate de sucessão legal quer se trate de sucessão testamentária, enquanto a 

prole eventual se refere a filhos de pessoas indicadas pelo testador, ainda não concebidos. Além 

disso, a norma do art. 1.800 do CC aplica-se somente à sucessão testamentária, ao passo que a 

questão do filho do autor da herança fruto de reprodução assistida incide tanto na sucessão legal 

como na testamentária. Assim, não limitamos o prazo para o nascimento dentro de dois anos 

após a abertura da sucessão como sustentam alguns aplicando analogicamente o § 4º do art. 

1.800 do CC498. 

Nos parece que ainda que venha a ser aprovada legislação, como pretendido em alguns 

dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que estabeleça, para fins de 

reconhecimento de direito sucessório, prazo para a concepção do filho resultante de reprodução 

assistida post mortem, tal prazo seria inconstitucional. Um dos direitos fundamentais invocados 

                                                           
497 Projeto nº 115/2015 institui o Estatuto da Reprodução Assistida, no seu art. 35 que regulamenta a reprodução 
assistida post mortem e no art. 59 garante o direito sucessório pelo prazo de três anos da data da abertura da 
sucessão. Também o Projeto de Lei nº 7591/2017, altera o art. 1.798 do Código Civil para incluir um parágrafo 
único com o seguinte teor: “Legitima-se a suceder, ainda, as pessoas concebidas após a abertura da sucessão com 
auxílio de técnicas de reprodução assistida”. Da mesma forma o Projeto de Lei 9.403/2017 altera o art. 1.798 do 
Código Civil para incluir a reprodução assistida post mortem criando normas para autorização prévia. 
498 Cf. art. 1.800, § 4º, do Código Civil: “Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido 
o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros 
legítimos”. 
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a todo tempo como fio condutor de toda a matéria aventada na presente pesquisa, foi o direito 

fundamental à filiação e à igualdade jurídica entre os filhos. Na medida em que um filho 

derivado de relações sexuais fora do casamento, que nunca tenha sido reconhecido pelo pai terá 

a possibilidade de seu reconhecimento de paternidade a qualquer tempo, e o direito de petição 

de herança subordinado a prescrição competente aos direitos patrimoniais499, qualquer norma 

que busque estabelecer condições de exercício seja de direito existencial ou de direito 

patrimonial por filho, partindo de critério classificatório seria discriminatória. 

Tal posicionamento violaria mandamento constitucional esculpido no art. 227, § 6º da 

CR/1988 estabelecendo a isonomia entre os filhos com o seguinte teor: “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”, incidindo em flagrante 

constitucionalidade. Qualquer dispositivo legal, portanto, que busque regular o regime jurídico 

a ser aplicado ao filho advindo de reprodução assistida post mortem seria inconstitucional. 

Dessa forma, parece não haver outro caminho senão a aplicação ao herdeiro 

superveniente, compreendido pelo filho nascido em virtude de utilização de técnicas de 

reprodução assistida posterior a morte de um de seus ascendentes, do pleito sucessório através 

de petição de herança. Nesse sentido é o Enunciado nº 267 do Conselho de Justiça Federal que 

interpreta o art. 1.798 do Código Civil de modo a que  

“A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados 
mediante o uso das técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação 
hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às 
regras previstas para a petição de herança”. 

O Código Civil de 1916 não tratava da petição de herança de maneira sistemática, 

limitando-se fazer referência a ela no parágrafo único do art. 1.580500, apesar disso a petição de 

herança era amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência pátria. O atual Código Civil 

dedicou um Capítulo inteiro normatizando a matéria nos arts. 1.824 a 1.828. A Petição de 

herança (petitio hereditatis) é uma ação através da qual o herdeiro excluído visa obter o 

reconhecimento de sua qualidade de herdeiro e, como consequência, a restituição dos bens da 

herança, na sua totalidade ou parte dela501. Apesar das divergências sobre ser a petição de 

                                                           
499 Cf. súmula nº 149 do STF: “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição 
de herança”. 
500 Cf. art. 1.580, parágrafo único do CC/1916: “Qualquer dos coerdeiros pode reclamar a universalidade da 
herança ao terceiro, que indevidamente a possua, não podendo este opor-lhe, em exceção, o caráter parcial do seu 
direito nos bens da sucessão”. 
501 OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Direito Civil, Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2019, p. 269. Nesse 
mesmo sentido posicionam-se OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. São 
Paulo: Max Limonad, 1952, vol. III, p. 951: “Ação de petição de herança é a que compete ao herdeiro legítimo ou 
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herança ação de direito pessoal ou de direito real, parece-me, acompanhando a doutrina 

majoritária, que a ação de petição de herança tem natureza de ação real universal502. 

Explicamos. O pedido formulado na petição de herança não se dirige simplesmente a 

postular a qualidade de herdeiro ou um determinado estado (filho, pai, cônjuge etc). Na doutrina 

pátria Silvio Rodrigues503 assume também a posição de que a ação de petição de herança tem 

natureza real universal, escrevendo que “é ação petitória, real (in rem actio, como já dizia 

Ulpiano), e, além disso, universal, porque, ainda que o objeto da restituição seja uma parte do 

acervo, a herança é uma universalidade de direito (universitas juris)”. 

Também não se caracteriza como ação reivindicatória na medida em que nesta se 

pleiteia sempre coisa determinada504 que esteja injustamente em poder de terceiro, o que 

evidentemente não acontece na petição de herança que pode ter por objeto além do direito de 

propriedade também outro direito real, um direito de crédito ou outro direito pessoal. Assim 

                                                           
testamentário contra aqueles que, pretendendo ter direito à sucessão, detêm os bens da herança no todo ou em 
parte”; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 7, p. 87: “A ação de petição de herança 
[...] é a que pode ser intentada pelo herdeiro, com a finalidade de ser reconhecido o seu direito sucessório, e obter, 
consequentemente, a restituição da herança – no todo ou em parte – de quem a possua, na qualidade de herdeiro, 
ou mesmo sem título (CC, art. 1.824)”; VELOSO, Zeno. In: Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.). Código 
Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1805: “A ação de petição de herança (petitio hereditatis) é a que 
utiliza o herdeiro para que se reconheça e torne efetiva esta sua qualidade, e, consequentemente, lhe sejam 
restituídos, total ou parcialmente, os bens da herança, com os frutos, rendimentos e acessórios”; GIL, Antonio 
Hernández. Obras Completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1989. Tomo IV, p. 635: “A petição de herança é uma ação 
que protege especificamente a qualidade de herdeiro. Por tanto, é dirigida à totalidade do patrimônio; não aos 
singulares direitos que o integram”; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões 
Ilustrado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 536: “De origem romana, a hereditatis petitio é o instrumento jurídico pelo 
qual qualquer herdeiro pleiteia reconhecimento do seu direito sucessório, em razão da ordem de vocação 
hereditária ou de disposição testamentária”; TELLES, Inocêncio Galvão. Sucessões – Parte Geral. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004, p. 85: “Diz-se petição da herança a ação judicial em que o herdeiro pede o reconhecimento 
da sua qualidade sucessória, e a consequente restituição de todos os bens da herança ou parte deles, contra quem 
os possua como herdeiro, ou por outro título, ou mesmo sem título”;  
502 No mesmo sentido GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 275: “Entre nós, 
prepondera a opinião de que a petitio hereditatis é ação real, tendo, pois, natureza condenatória”; PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014., vol. VI, 
p. 58:  “Eis aí a petição de herança, que é uma ação real universal, que o promovente postule a totalidade da 
herança, se for o único da sua classe, quer uma parte dela, se a sua pretensão é restrita a ser incluído como sucessor, 
entre os demais herdeiros”; ASSIS, Arnoldo Camanho de. “Ação de Petição de Herança”. In: TEIXEIRA, Ana 
Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 561-562: “Forçoso concluir, então, que a ação de petição de herança é ação 
cognitiva, de índole declaratória e condenatória, a um só tempo. [...]. Além disso, trata-se de ação real imobiliária”; 
VELOSO, Zeno. In: Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p. 1806; GIL, Antonio Hernández. Obras Completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1989. Tomo IV, p. 636: “A nosso 
juízo, se trata, com efeito, de uma ação real”; MALUF, Carlos Alberto Dabus e MALUF, Adriana Caldas do Rego 
Freitas Dabus. Curso de Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 170: “É, pois, uma ação real, intentada 
pelo herdeiro para que se reconheça seu direito sucessório, contra o possuidor de bens hereditários, indevidamente 
instituídos”. 
503 RODRIGUES, Silvio. Op.cit. p. 88. 
504 Ao contrário da herança que é deferida como um todo unitário e indivisível, como se verifica do teor do art. 
1.791 e seu parágrafo único do Código Civil: “A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam 
os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, 
será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. 
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também é a lição de Pires Lima e Antunes Varela505 ensinando que a petição de herança 

“distingue-se da reivindicação, por virtude do caráter universal dela, visto visar, não uma coisa 

determinada, mas o universum jus defuncti”. 

A pretensão do herdeiro excluído na ação de petição de herdeiro, fundado na sua 

qualidade de herdeiro, visa adquirir seus direitos sucessórios506. Essa pretensão pode se referir 

à totalidade da herança ou, simplesmente ao seu quinhão hereditário. Deixa isso claro o art. 

1.824 do Código Civil ao estabelecer que o herdeiro pode demandar o reconhecimento de seu 

direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela507. O pedido da 

totalidade da herança ou de parte dela irá depender em face de quem foi demandada a ação de 

petição de herança. 

O herdeiro superveniente pode pleitear a totalidade da herança caso a ação de petição 

de herança seja demandada em face de herdeiro mais afastado (por exemplo ascendente do de 

cujus), sendo, portanto, excluído pelo autor da ação de petição de herança, por ser herdeiro mais 

próximo (descendente) ou ainda, o único herdeiro venha a renunciar e a herança que seria 

recolhida pelo Poder Público,  entretanto, excluído pelo autor da herança, filho do hereditando. 

Entretanto, se o herdeiro demanda a ação de petição de herança em face de um ou alguns 

coerdeiros, sua pretensão visa, tão somente, a sua parte no acervo hereditário. As duas 

hipóteses podem se concretizar na situação específica do filho decorrente de reprodução 

assistida post mortem. Se quem recolheu a herança antes de seu nascimento foi um ascendente, 

pleiteará a totalidade da herança afastando o direito sucessório do ascendente. Porém, caso 

quem recolheu a herança sejam outros descendentes, não haverá a exclusão dos herdeiros 

originais, mas somente a inclusão do herdeiro superveniente. 

Questão mais controversa que surge especificamente em relação ao exercício do 

direito à petição de herança pelo filho advindo de reprodução assistida post mortem, é definir 

                                                           
505 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código Civil Anotado. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, vol. VI, p. 131. 
506 No mesmo sentido MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. 
Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 97: “É ação que tem duplo objeto: a) 
reconhecimento do direito sucessório, em razão de ordem de vocação hereditária ou de disposição testamentária; 
b) devolução dos bens hereditários, que estão em poder de terceiro, herdeiro ou não”; LÔBO, Paulo. Direito Civil 
– Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 276: “Seu objeto é a posse direta ou imediata, que se encontra em poder 
de terceiro ou mesmo de um ou alguns herdeiros”.  
507 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2014, vol. VI, p. 59: “Se o herdeiro, excluído ou não habilitado, intenta a ação contra coerdeiro, sua 
pretensão não é excludente absoluta, objetivando-se na entrega do seu quinhão. Se a petitio hereditatis é proposta 
contra que não tem qualidade hereditária, pode compreender a totalidade da herança, ainda que ajuizada por um 
só dos herdeiros”; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 7, p. 88 VELOSO, Zeno. 
In: Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1807. 
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qual seria a situação jurídica daquele que, acreditando-se herdeiro, ou mesmo sendo designado 

como tal, na data da abertura da sucessão.  

Fundando-se especialmente na busca de estabilidade, a partir do princípio da segurança 

jurídica Guilherme Calmon Nogueira da Gama rechaça a possibilidade de aplicabilidade da 

hipótese de herdeiro aparente àqueles que eventualmente recolheram a herança ao tempo da 

abertura da sucessão, determinando que especificamente às situações pertinentes ao herdeiro 

advindo de reprodução assistida post mortem, aplique-se o regramento jurídico pertinente à 

propriedade ad tempus. Nesse sentido, pronuncia-se: 

“Deve-se deixar assentado que o instituto ora identificado como viabilizador da 
solução das questões mais complexas da sucessão legítima relacionada à herança 
identificada e favor do filho póstumo não é o da propriedade aparente, como 
apressadamente se poderia supor. 

(...) 

Logo, não há que se cogitar de propriedade aparente relativamente aos herdeiros 
legítimos originários, e sim propriedade real, mas que se sujeita à ocorrência de evento 
superveniente que gerar a resolução dessa propriedade. A propriedade revogável por 
causa superveniente é, portanto, hipótese de propriedade real, e não de propriedade 
aparente. É certo que ambas as propriedades – aparente e ad tempus – fundamentam-
se no valor da segurança jurídica, especialmente relacionada aos terceiros com quem 
os então proprietários aparente ou ad tempus mantiveram contato jurídico. Mas não 
há como confundir a duas situações jurídicas, inclusive com incidência de regras 
jurídicas distintas: propriedade ad tempus, à luz do art. 1.360 do Código Civil, e 
propriedade aparente, à luz dos arts. 1.827, parágrafo único, e 1.828 do Código Civil, 
entre outras”508. 

Em apertada síntese, reconhecer àquele que recolheu a herança ao tempo da abertura 

da sucessão a qualidade de herdeiro aparente ou a qualidade de proprietário ad tempus, tem 

por efeitos práticos o fato de que na primeira situação o herdeiro aparente não é herdeiro da 

totalidade da herança, ou de parte dela não há o que se falar em efetivo direito de propriedade, 

enquanto na hipótese de propriedade ad tempus existiria efetiva propriedade. Denomina-se de 

herdeiro aparente aquele que possui os bens da herança e se apresenta perante todos como se 

fosse herdeiro, apesar de herdeiro não ser509. Aquele que é denominado herdeiro aparente pode 

ser assim considerado porque não é herdeiro, sendo excluído por quem pleiteia a qualidade 

sucessória, ou porque é herdeiro em quinhão menor daquele que recebeu, em virtude do direito 

                                                           
508 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Herança Legítima Ad Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da 
filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 180-182. 
509 No mesmo sentido GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 276: “Herdeiro 
aparente é o que se encontra na posse de bens hereditários como se fosse o legítimo titular do direito à herança”; 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 7, p. 89: “O herdeiro aparente é assim chamado 
porque se apresenta, à vista de todos, como verdadeiro herdeiro. Assume, pública e notoriamente, a condição de 
herdeiro, e é reputado herdeiro legítimo, por força de erro comum ou geral, aplicando-se a sentença de Paulo: error 
communis facit jus (Dig. 33,10,3,5)”; TELLES, Inocêncio Galvão. Sucessões – Parte Geral. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2004, p. 87: “Considera-se herdeiro aparente aquele que é reputado herdeiro por força de erro comum 
ou geral”. 
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do herdeiro preterido. Em virtude daquele que pleiteia seus direitos sucessórios ser assim 

reconhecido como herdeiro desde a data da abertura da sucessão, o herdeiro aparente será 

tratado como possuidor do acervo sucessório que estava em seu poder, sendo considerada sua 

qualidade de possuidor de boa-fé quando for o caso. 

Não se pense que a noção de herdeiro aparente conflita com a teoria da saisine adotada 

pelo ordenamento jurídico pátrio. Não conflita porque na sucessão a título universal, ocorre a 

transmissão de patrimônio como unidade, como um todo abstrato ou cota parte de patrimônio 

de uma pessoa510. O herdeiro não tem direito a um bem determinado, mas ao contrário faz jus 

a uma fração ideal ou à totalidade da herança. Mas mesmo nesse último caso, somente após o 

pagamento das dívidas se poderá saber no que consiste efetivamente os bens adquiridos pelo 

herdeiro. É por isso que o art. 1.825 do Código Civil esclarece que a “ação de petição de 

herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens 

hereditários”. 

O possuidor da herança condenado na ação de petição de herança está obrigado à 

restituição dos bens do acervo. Trata-se de sentença com conteúdo predominantemente 

condenatório511. Explica Pontes de Miranda512 que: 

 “o possuidor da herança tem de restituir tudo que obteve da herança. Provado que 
algo obteve, cabe-lhe o ônus de alegar e provar porque não pode restituir e por que 
razão não tem de restituir. Se tinha exceções contra o decujo, inclusive direitos de 
toler513 e de reter, continua tendo-a e pode exercê-la contra o demandante. Idem, se as 
tem contra o herdeiro, e.g., se é legatário de determinada coisa, porque, tendo direito 
a pedi-la e já a tendo, pode retê-la”. 

Mas a sua responsabilidade se altera substancialmente conforme este esteja boa-fé ou 

de má-fé. Estabelece o art. 1.826 do CC que “o possuidor da herança está obrigado à restituição 

dos bens do acervo, fixando-se lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o 

                                                           
510 Nesse sentido TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das Sucessões – Noções Fundamentais, 1991, p. 36: “Fala-
se de sucessão universal precisamente porque se transmite o patrimônio como universalidade. O patrimônio passa 
de um sujeito a outro na sua configuração complexiva e unitária, mantendo nas mãos do adquirente essa sua 
fisionomia. E porque o patrimônio tem uma composição híbrida abrangendo direitos e obrigações, assim se 
transfere ao sucessor, que tanto recebe os bens como as dívidas. Se forem vários os sucessores universais, a cada 
um tocará uma quota como parte abstrata da universitas, cabendo-lhe um quinhão no ativo e igual quinhão no 
passivo”. 
511 Nesse sentido: RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 7, p. 88. 
MIRANDA, Francisco Eugênio Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: RT, 2012, § 5.607, 
p. 195. 
513 Toler = tomar, tirar. 
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disposto nos arts. 1.214514 a 1.222515”. A doutrina pátria tem se manifestado nesse sentido516. 

Em outras palavras, o ordenamento jurídico dá um tratamento mais privilegiado àquele que agiu 

de boa-fé do que em relação àquele que agiu de má-fé. 

Por outro lado, em tratando-se de proprietário ad tempus, até o momento efetivo da 

resolução do direito de propriedade, em vista do reconhecimento da qualidade de filho, e 

portanto, de herdeiro, daquele que nasceu em virtude de reprodução assistida post mortem, 

seriam considerados proprietários efetivos aqueles que tivessem recolhido a herança, de modo 

que a procedência da petição de herança nesse caso operaria efeitos exclusivamente ex nunc. 

Tal fato determinaria maior proteção, por exemplo, aos filhos do autor da herança existentes 

quando da abertura da sucessão em detrimento do filho do de cujus superveniente, uma vez 

aqueles não estariam sujeitos às regras do possuidor de boa-fé de do possuidor de má-fé, a que 

estão sujeitos os herdeiros aparentes. 

Todavia, inobstante louvável a busca por segurança jurídica em favor daqueles que 

desconhecendo o futuro e a possibilidade de surgimento de um novo herdeiro recolherem a 

herança, o estabelecimento de regime jurídico distinto a ser aplicável ao herdeiro nascido em 

virtude de reprodução assistida post mortem demonstra-se inadequado. Inicialmente em virtude 

de violar a igualdade jurídica entre os filhos elevada à patamar constitucional517, além de 

ignorar a retroatividade dos direitos do herdeiro ao tempo da abertura da sucessão518, 

incompatível com a propriedade ad tempus. Expliquemos. 

O autor da petição de herança requer a entrega do seu direito sucessório com seus 

acessórios e implementos desde a abertura da sucessão519, em face do denominado herdeiro 

aparente. Vale ressaltar que “a ação de petição de herança pode ser proposta ainda que os bens 

                                                           
514 Cf. art. 1.214 do Código Civil: “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos” 
[grifei]. 
Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas 
as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação 
515 Cf. art. 1.222 do Código Civil: “O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, 
tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual”. 
516 MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de Direito Civil 
– Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 98: “a ação de petição de herança que o autor venha a ganhar 
obriga o possuidor da herança à restituição dos bens da massa, fixando-se lhe a responsabilidade segundo a sua 
posse, observado o disposto nos arts. 1.214 a 1222 (art. 1.826)”. 
517 Cf. art. 227, § 6º, da Constituição Federal: “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”. 
518 Observe-se que em relação à prole eventual, prevista no art. 1.800 do Código Civil, o § 3º do referido artigo 
destaca que: “Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos 
relativos à deixa, a partir da morte do testador” [grifei]. 
519 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2014, vol. VI, p. 59: “Pede, então, a entrega dos bens, com seus acessórios e implementos, que a ele 
pertencem desde a data do óbito” [grifei]. 
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do falecido somente consistam em posses ou em direito de créditos”520. O reconhecimento de 

que em se tratando de herdeiro nascido em virtude de reprodução assistida post mortem o 

regime seria distinto, tal fato importaria, necessariamente em prejuízo desse herdeiro se 

comparado com qualquer outro filho. 

Imagine-se que alguém venha a falecer deixando, como herdeiros conhecidos, um 

único filho, de casamento anterior e sua mulher, com quem era casado no momento da morte, 

pelo regime da comunhão parcial de bens. Alguns anos após o falecimento sejam propostas 

duas ações de petição de herança: a primeira demandada por filho do autor da herança, advindo 

de relações sexuais fora do casamento, que nunca fora reconhecido pelo pai; e a segunda de 

filho nascido após a abertura da sucessão em decorrência de reprodução assistida post mortem, 

iniciada pelo casal e implementada pelo mulher do falecido. Admitir-se que em relação à 

primeira demanda, os herdeiros que recolheram a herança seriam herdeiros aparentes, em 

relação a cota que cabe ao filho concebido por relações sexuais e não reconhecido, e em relação 

ao filho advindo de reprodução assistida post mortem seriam proprietários ad tempus, resulta 

em  evidente tratamento desigual e discriminatório que colocaria o filho oriundo de reprodução 

assistida post mortem em notória desvantagem, o que viola severamente o princípio 

constitucional da igualdade jurídica entre os filhos. 

Ademais, o desconhecimento daqueles que recolhem a herança em relação a eventual 

filho não reconhecido em vida é o mesmo em relação a eventual reprodução assistida póstuma, 

que deve ser tratado do mesmo modo, qual seja pela aplicação do regime jurídico do herdeiro 

aparente. 

Não nos parece adequado também se pensado a partir da natureza jurídica dos 

institutos em questão. Como exaustivamente demonstrado ao longo da pesquisa, em virtude do 

princípio da saisine, o direito sucessório de qualquer dos herdeiros retroage a data da abertura 

da sucessão. Tal ficção jurídica opera-se não somente em relação aos herdeiros identificados ao 

tempo da abertura da sucessão521, como em relação aos nascituros522, ou mesmo em relação aos 

herdeiros preteridos, através da petição da herança523. Reconhecido o direito sucessório de 

qualquer herdeiro, tal direito opera-se desde a data da abertura da sucessão, ainda que isso 

                                                           
520 MIRANDA, Francisco Eugênio Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: RT, 2012, § 
5.606, p. 193. 
521 Cf. art. 1.804 do CC: “Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da 
sucessão” [grifei]. 
522 Cf. art. 1.800, § 3º, do Código Civil: “Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, 
com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador” [grifei]. 
523 Cf. art. 1.824 e seguintes, do Código Civil. 
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importe em ficção jurídica como se dá em relação ao nascituro, ou ao filho que não era 

reconhecido. 

Afastar tal presunção em relação ao filho nascido em decorrência de reprodução 

assistida post mortem, em virtude da possibilidade de ter sido concebido após a abertura da 

sucessão, seria retroceder na argumentação jurídica e desprezar a adequada intepretação 

constitucional do art. 1.798 do Código Civil. A propriedade resolúvel prevista no art. 1.360 do 

Código Civil, expressa situações em que se efetivou a transferência legítima da propriedade e 

causa superveniente por fim ao direito de propriedade. A natureza da propriedade ad tempus ali 

descrita não corresponde a situação jurídica da reprodução assistida post mortem. Por um lado, 

em virtude do recebimento do direito sucessório retroagir da data da abertura da sucessão e por 

si só afastar desde logo o herdeiro524 ou reduzir sua cota sucessória525. Por outro lado, 

simplesmente porque a existência de material genético criopreservado do autor da herança já 

poderia viabilizar o surgimento de novos herdeiros. 

A discussão que surge na doutrina consiste em saber se a ação de petição de herança é 

ou não prescritível. Alguns autores sustentam a imprescritibilidade da petição de herança. 

Assim é a lição de Orlando Gomes entendendo que: 

“Pode ser intentada a todo tempo. [...]. No rigor dos princípios, a ação é imprescritível. 
Ainda que tivesse natureza real, não prescreveria, como não prescreve a ação de 
reivindicação, a que se equipara. Fosse ação pessoal, também seria imprescritível 
porque, destinada ao reconhecimento da qualidade hereditária de alguém, não se 
perde esta pelo não uso. Busca-se um título de aquisição. Seu reconhecimento não 
pode ser trancado pelo decurso de tempo. Há de ser declarado, passem ou não os 
anos”526. 

Com o mesmo pensamento é a doutrina de Hironaka527, afirmando que:  

 “A petição de herança não prescreve. A ação é imprescritível podendo, por isso, ser 
intentada a qualquer tempo. Isso assim se passa porque a qualidade de herdeiro não 
se perde (semel heres, semper heres), assim como o não exercício do direito de 
propriedade não lhe causa a extinção. A herança é transferida ao sucessor no momento 
da morte de seu autor, e, como se viu, isso assim se dá pela transmissão da propriedade 
do todo hereditário. Toda essa construção, coordenada, implica o reconhecimento da 
imprescritibilidade da ação, que pode ser intentada a todo tempo”. 

Apesar de tais posicionamentos, vigora como entendimento predominante, 

especialmente no que tange à segurança jurídica que deve permear as relações patrimoniais, 

que a ação de petição de herança prescreve em dez anos528. Não há de se confundir a ação de 

                                                           
524 Nos casos em que quem recolheu a herança seria afastado por descendente, como os ascendentes; 
525 No caso de os herdeiros serem outros descendentes do autor da herança. 
526 GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 278. 
527 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil.  São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 
20, p. 196. 
528 Cf. art. 205 do CC: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.  
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petição de herança com ação de estado, especificamente com a ação de investigação de 

paternidade. Além da petição de herança ser uma ação real, ela tem grande carga condenatória, 

e como toda ação condenatória está sujeita à prescrição. Para que assim não fosse, necessário 

seria norma de exceção prevendo a imprescritibilidade da ação de petição de herança, o que 

evidente não ocorre no direito brasileiro529. Diferentemente em outros ordenamentos jurídico 

como o português530 e o italiano531 que possuem norma expressa, afirmando a 

imprescritibilidade da ação de petição de herança. Insistimos, no nosso ordenamento jurídico, 

considerando-se a natureza jurídica condenatória da sentença proferida na ação de petição de 

herança; considerando a ausência de norma expressa que excepcione a prescritibilidade das 

ações condenatórias; considerando o disposto no art. 205 do CC; considerando a jurisprudência, 

consubstanciada na súmula 149 do STF, bem como a doutrina dominante, somos que a ação de 

petição de herança prescreve em dez anos. 

Ela é uma ação real universal, isto é, o que se pede na ação de petição de herança são 

os bens do acervo hereditários, quer dizer os direitos sucessórios do autor, evidentemente que 

fundado na sua qualidade de herdeiro. 

Por isso a ação de investigação de paternidade é imprescritível por se tratar de uma 

ação de estado. Mas a ação de petição de herança prescreve em dez anos. Nesse sentido já havia 

súmula nº 149 do STF: “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a 

de petição de herança”. 

Resta analisar agora, o termo a quo da contagem do prazo prescricional de dez anos. 

Em princípio, levando-se em conta que não há disputa sobre herança de pessoa viva, o prazo 

prescricional tem início a partir da abertura da sucessão532.  

Dissemos em princípio, porque como se trata de prazo prescricional, incidem as regras 

sobre as causas que impedem, suspendem e interrompe a prescrição, estabelecidas na Parte 

                                                           
529 No mesmo sentido NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2013, vol. 6, p. 133: “A sentença na ação de petição de herança, enquanto vise à restituição de bens, 
é condenatória”; GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – 
Direito das Sucessões.  São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 7, p. 184: “[...] tendo em vista a postulação condenatória, 
precípua finalidade, a prescritibilidade é a regra (e a imprescritibilidade somente seria admissível se houvesse 
previsão legal específica nesse sentido)”. 
530 Cf. art. 2075º, nº 2, do CC português: “A ação pode ser intentada a todo tempo, sem prejuízo da aplicação das 
regras da usucapião relativamente a cada uma das coisas possuídas, e do disposto no art. 2059º”. 
531 Cf. art. 533, segunda parte, do CC italiano: “A ação é imprescritível, reconhecidos os efeitos da usucapião a 
respeito dos bens singulares (L’azione è imprescritibile, salvi gli effeti dell’usucapione rispetto ai singoli beni)”. 
532 No mesmo sentido LÔBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 280: 
“Consequentemente, o início da prescrição somente pode ser a data da abertura da sucessão, independentemente 
da data do início da posse do possuidor (herdeiro ou terceiro)”. 
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Geral do CC533. Desse modo, não corre a prescrição contra os menores de dezesseis anos534 por 

serem pessoas absolutamente incapazes. Efetivamente a nova redação do art. 3º do CC dispõe 

que “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

dezesseis anos”535. Como consequência se a sucessão se abriu quando o herdeiro excluído era 

menor de dezesseis anos de idade, como, em regra será o caso do herdeiro nascido em virtude 

de reprodução assistida post mortem, somente quando atingir essa idade se iniciará a contagem 

do prazo prescricional536. 

É certo, portanto, que vigora o entendimento de que o termo a quo da contagem de 

prazo prescricional, excepcionadas as causas de suspensão, impedimento e interrupção do prazo 

prescricional, seria a data da abertura da sucessão. Todavia, somos que esse entendimento é 

passível certa margem de crítica. A crítica que se coloca é de que, antes de efetivada a partilha 

os herdeiros têm assim sua qualidade determinada pelo princípio da saisine, de modo que ainda 

não se efetivou nenhuma lesão ao direito subjetivo do herdeiro preterido, uma vez que ainda 

não fora confirmada a cota sucessória de cada um dos herdeiros, pelo que entendemos, não 

deveria iniciar-se a contagem do prazo prescricional. 

A ação de petição de herança pode ser proposta antes ou depois da partilha537. Antes 

da partilha, normalmente, quando o herdeiro tendo a prova documental da sua qualidade de 

herdeiro pode habilitar-se no inventário, demonstrando essa qualidade538. Realmente, 

estabelece o art. 628 do CPC que: “aquele que se julgar preterido poderá demandar sua 

admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha”539. Mas, ainda que tenha sido feita a 

                                                           
533 Cf. arts. 197 a 204 do Código Civil. 
534 Cf. art. 198, I, do CC: “Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3º”. 
535 Cf. art. 3º do Código Civil com a redação dada pela Lei 13.146/2015: “São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. 
536 No mesmo sentido GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 
– Direito das Sucessões.  São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 7, p. 185. 
537 No mesmo sentido GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, p. 279: “A ação de petição 
de herança pode ser proposta antes ou depois da partilha”; LÔBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões. São Paulo: 
Saraiva, 2014, no 13.4, p. 275-276: “Pode ser ajuizada antes, durante ou após inventário”; RIZZARDO, Arnaldo. 
Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014, p. 135: “O ingresso é permitido tanto antes como depois 
da homologação ou da decisão da partilha”; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Herança Legítima Ad 
Tempus. Tutela Sucessória no âmbito da filiação resultante de reprodução assistida póstuma. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017, p. 89: “A ação de petição de herança pode ser ajuizada antes ou depois de ultimados inventário 
e partilha (ou adjudicação) dos bens, diante da simples constatação de que os limites subjetivos da coisa julgada 
impedem que haja produção de efeitos decorrentes de homologação judicial ocorrida em causa que o herdeiro real 
não foi parte”. 
538 No mesmo sentido RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014, p. 126: 
“Em primeiro lugar, caso simplesmente omitido o nome do herdeiro na relação das primeiras declarações, ou no 
curso do inventário, não se exige que se afore uma ação. Suficiente que se apresente um pedido nos autos do 
inventário, noticiando e provando a sua qualidade de herdeiro e reclamando o quinhão que lhe cabe na herança. 
539 No mesmo sentido GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito das Sucessões. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 141: “A ação de petição de herança constitui a proteção específica da qualidade de sucessor”. 
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partilha, nada impede que o herdeiro excluído venha a demandar a ação de petição de herança 

se ainda não vencido o prazo prescricional. Na hipótese de inventário extrajudicial a petição de 

herança pode ser demandada pelo herdeiro excluído quando da confecção da escritura pública 

ou depois dela540. 

  

                                                           
540 No mesmo sentido: NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2013, p. 129. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As revoluções científicas e tecnológicas que vivenciamos nas últimas décadas 

transformaram as sociedades contemporâneas. No campo da medicina essas transformações 

além de extremamente sensíveis, com potencial de tratamento eficaz e cura para inúmeras 

doenças devastadoras em tempos não tão distantes, transformaram as possibilidades de 

procriação humana. Em virtude dos limites impostos pela bioética, a verdade é que atualmente 

os cientistas realizam, em termos de medicina genética feitos menores do que aqueles que já 

lhes são possíveis. Dentre essas possibilidades, que de certa forma contrariam a natureza 

humana, está a possibilidade  de procriação para depois da morte. Mais do que possível é 

bastante viável que uma pessoa procrie depois de sua morte, a partir da realização de reprodução 

assistida post mortem. 

Diante da possibilidade científica de feito de tamanhas proporções, é inevitável refletir 

sobre as consequências sociais e jurídicas desse fato que consiste exatamente em cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, diante do falecimento de seu consorte prosseguir no planejamento 

familiar do casal, levando a tempo projeto parental através de reprodução assistida. A primeira 

objeção que se estabelece, de cunho não jurídico, mas social e filosófico seria a pertinência de 

se trazer uma criança ao mundo fadada a crescer sem um de seus pais, privada de seu convívio, 

sentimento e cuidados, existenciais e materiais. Tal objeção, contudo é suplantada, inobstante 

seja louvável a preocupação com a criança que está por vir, pelo fato da Constituição da 

República de 1988, em seu art. 226 reconhecer como entidade familiar a família monoparental, 

não sendo tal preocupação filosófica capaz de suprimir a possibilidade do cônjuge ou 

companheiro sobrevivente dar seguimento ao projeto familiar comum do casal, impedindo-o de 

realizar a reprodução assistida post mortem. 

Reconhecida a possibilidade de reprodução assistida post mortem, partindo do livre 

exercício do direito fundamental ao planejamento familiar, diante da falta de norma legal que 

regulamente a matéria, que acaba norteada exclusivamente por norma deontológica do 

Conselho Federal de Medicina e pelo Provimento do Conselho Nacional de Justiça, resta 

evidente que as resoluções administrativas que cuidam do tema em muito se ocupam de regular 

as responsabilidades e validade de manifestação de vontade daqueles que participam dos 

procedimentos de reprodução assistida, deixando de ter o devido enfoque direcionado à pessoa 

que nascerá em decorrência das técnicas de reprodução assistida, especialmente quando tais 

técnicas foram implementadas após a morte de determinada pessoa. 
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Resta evidente que ao dispor sobre as questões éticas que permeiam a reprodução 

assistida a Resolução nº 2.168/2017, especialmente quando refere-se à reprodução assistida post 

mortem tem como personagem os denominados pacientes, aqueles que realizarão o projeto 

parental a partir da reprodução assistida. Da mesma forma o Provimento n. 63 do Conselho 

Nacional de Justiça, ao tratar do registro de nascimento das crianças nascidas em virtude de 

reprodução assistida post mortem, visivelmente preocupa-se com o valor da segurança jurídica 

conferida pelo registro civil. É fato que subsiste um verdadeiro vácuo legislativo em relação 

daquele que nasceu, não havendo mais que se falar em natureza jurídica do embrião ou material 

genético criopreservado, em razão da realização de reprodução assistida póstuma. 

A ausência de tratamento efetivo e adequado ao tema acaba por determinar que o 

reconhecimento de direitos existenciais e patrimoniais ao filho nascido por reprodução assistida 

póstuma passe por debates sobre a natureza jurídica do embrião ou de material genético 

preservado em laboratório. Ou, por outro lado, que simplesmente se submeta à literalidade de 

norma infraconstitucional, a exemplo do art. 1.798 do Código Civil que prevê a capacidade 

sucessória. 

Com vistas a assegurar todos os direitos existenciais e patrimoniais inerentes à 

condição de filho, bem como atribuir o adequado regime jurídico pertinente a situação em 

exame, partimos da análise dos direitos fundamentais pertinentes. É certo que ao se buscar 

proteger aquele que nasce em virtude de reprodução assistida post mortem, estar-se-á diante de 

questionamentos sobre a filiação daquele que nasceu, além da possibilidade de atribuição de 

direitos sucessórios a essa pessoa que veio ao mundo após a abertura da sucessão de um de seus 

genitores. Ademais, a situação, no plano sucessório, poderá suscitar conflito entre o filho 

advindo de reprodução assistida post mortem e outros herdeiros do autor da herança. Assim não 

se pode vislumbrar a situação a partir de outra perspectiva que não seja a incidência dos direitos 

fundamentais aplicáveis à matéria que se dará a partir de sua incidência horizontal e imediata, 

eis que os direitos do herdeiro superveniente serão exercidos em face de outro particular e não 

do Estado. 

Assim, além de reconhecer que a realização das técnicas de reprodução assistida, 

dentre elas a reprodução assistida post mortem é resultado do direito fundamental ao 

planejamento familiar, ainda devem ser incidentes à situação os direitos fundamentais 

implícitos ou decorrentes, dentre eles o direito à filiação. Nesse contexto, diante do efetivo e 

livre desenvolvimento do planejamento familiar, há de se reconhecer o direito à filiação à 

criança nascida em virtude de reprodução assistida post mortem, seja pela incidência das regras 
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pertinentes à presunção de paternidade, seja pela constatação de vínculo biológico, seja pelo 

reconhecimento de que a filiação é decorrente do vínculo sócioafetivo determinado pela escolha 

das técnicas de reprodução assistida. 

Em outras palavras, múltiplas são as possibilidades de efetivação da procriação através 

das técnicas de reprodução assistida post mortem. É possível que a criança tenha nascido em 

virtude de reprodução assistida realizada a partir de embrião criopreservado ou de gametas 

criopreservados. Em ambas as hipóteses é possível que a reprodução assistida seja homóloga 

ou heteróloga. Em qualquer das hipóteses concluímos, que sendo certo que aquela pessoa 

falecida tendo consentido na realização da reprodução medicamente assistida, ainda que não 

tenha previsto expressa e especificamente a reprodução assistida post mortem, a criança nascida 

terá assegurado seu direito fundamental à filiação. 

Inobstante a importância ética que pode advir da exigência que se faz à autorização 

prévia expressa e específica da pessoa falecida quanto à possibilidade de reprodução assistida 

post mortem, a fim de se reconhecer a filiação e consequentes direitos sucessórios, concebemos 

que uma vez escolhida a realização da reprodução assistida, não tem o exercício da autonomia 

privada tamanha amplitude. A decisão pela efetivação da filiação alheia, qual seja do filho 

advindo da reprodução assistida post mortem, não pode ser objeto de tamanha deliberação, de 

modo que a participação das técnicas de reprodução assistida, que eventualmente tenham por 

consequência o nascimento de criança após a morte daquele que se submeteu ao procedimento 

terá por consequência a efetivação da filiação. 

Reconhecida a maternidade ou paternidade nos parece inconcebível afastar-se o direito 

sucessório simplesmente pela literalidade do art. 1.798 do Código Civil, em virtude do filho 

advindo de reprodução assistida post mortem ter sido implantado em útero ou mesmo concebido 

após a morte do autor da herança, a depender se existiam embriões criopreservados ou gametas 

criopreservados. A necessária atribuição de direitos sucessórios se dá em virtude do direito de 

herança ser direito fundamental amparado em igual direito fundamental de propriedade. 

Ademais a situação em comento trata de direito sucessório a ser atribuído à herdeiro necessário, 

que sequer poderia ser afastado pela vontade do autor da herança. 

Muitos são os fundamentos que se estabelecem em torno do tema, como o fato de que 

em se tratando de embriões criopreservados o filho nascido de reprodução assistida post mortem 

já estaria concebido ao tempo da morte de seu ascendente, ou ainda a concepção de que o art. 

1.798 do Código Civil teria previsto menos hipóteses do que deveria prever, dizendo menos do 

que queria. Fato é que sendo o direito de herança um direito fundamental, que na hipótese de 
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descendentes, especialmente menores, contempla não só herdeiros necessários, mas herdeiros 

que dependem para sua subsistência do direito à herança, estamos diante de valor amparado em 

direito fundamental e associado à solidariedade familiar, do qual depende o implemento da 

dignidade da pessoa humana. 

Assim, especialmente diante da intangibilidade da legítima, que se funda nesses 

valores, a interpretação do art. 1.798 do Código Civil deve ser revisitada pelos direitos 

fundamentais em jogo, determinando, por consequência, que a sua intepretação constitucional 

contemple o filho nascido em virtude de reprodução assistida post mortem. 

Reconhecido o direito de herança do filho advindo de reprodução assistida post 

mortem, independentemente de tratar-se de reprodução assistida realizada a partir de embriões 

ou gametas criopreservados ao tempo da abertura da sucessão, ou ainda de tratar-se de 

reprodução homóloga ou heteróloga, ou ainda que o falecido tenha previsto a reprodução 

assistida post mortem, desde que tenha voluntariamente escolhido procriar por reprodução 

assistida, passamos a estabelecer o regime jurídico a ser aplicado a tal herdeiro superveniente. 

Considerando o princípio da igualdade jurídica entre os filhos não se poderia 

estabelecer a essa modalidade de herdeiro qualquer direito distinto daquele que seja 

estabelecido a filho do falecido não reconhecido em vida que venha a pleitear seus direitos. A 

discriminação entre filhos, além de vedada pela igualdade jurídica a ser observada entre os 

filhos, importaria em grave retrocesso, pelo restabelecimento de classificação entre os filhos a 

partir de sua origem. 

Assim, aplicar-se-á aos herdeiros supervenientes, filhos, advindos de reprodução 

assistida post mortem, a proteção a partir da petição de herança, em face daqueles que 

recolheram a herança ao tempo da abertura da sucessão sem ser herdeiros ou não sendo 

herdeiros da totalidade da herança, eis que o direito sucessório do filho nascido pela reprodução 

assistida post mortem retroagirá a data de abertura da sucessão. 
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