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RESUMO

Pretende-se neste artigo, tratar a respeito do assunto de sucessão de embrião fecundado “post mortem”, trata-se de uma 
situação na qual não possui disposição legal vigente, e consiste em uma grande problemática da atualidade, uma vez 
que a cada vez mais, vem-se utilizando os métodos de reprodução assistida com intuito de se atingir os objetivos 
desejados pela sociedade, todavia, no mesmo passo, necessário se faz debater a respeito do assunto pretendendo que o 
mais breve possível se possa definir parâmetros e oferecer a sociedade segurança jurídica, ao mesmo tempo sem deixar 
de proteger aquele possui direitos igualitários resguardados. Para melhor explanação, a doutrina e jurisprudência foram 
fatores formadores do presente trabalho.
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SUCCESSORY LAW: SUCCESSION OF THE FODUSED EMBRYO POST MORTEM

ABSTRACT: 

This article intends to deal with the subject of succession of fertilized embryo "post mortem", it is a situation in which it 
has no current legal provision, and consists of a great problem of the present time, since each time More, we have used 
the methods of assisted reproduction in order to achieve the desired goals of society, however, in the same step, it is 
necessary to debate about the subject, intending that as soon as possible we can define parameters and offer society 
Legal security, at the same time while protecting the one that has protected egalitarian rights. For better explanation, the 
doctrine and jurisprudence were form factors of the present work.
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1. INTRODUÇÃO

No direito das Sucessões, a legitimação sucessória consiste em tema de grande debate diante 

das controvérsias, sendo indispensável para melhor compreensão e entendimento uma análise 

minunciosa e criteriosa, delimitando-se os requisitos para a caracterização de ser ou não ser 

intitulado herdeiro, e assim por consequência exercer os direitos compatíveis. A legislação 

positivada dispõe como herdeiros os vivos e ou já concebidos quando da abertura da sucessão, 

restando incerto o destino daquele que foge das definições.
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O fato é a cada dia mais comum, e trata-se em muitos casos de sonhos planejados e almejados 

pelos pais, que muitas vezes por problemas relacionados à saúde recorrem à reprodução assistida 

para assim atingirem suas expectativas e promoverem a felicidade própria, concretização de sonhos 

detalhadamente planejados. Portanto, com os avanços da medicina e as necessidades da sociedade, 

iremos nos deparar com diversas ocorrências de fertilização in vitro ou inseminação artificial, que 

poderão ser reconhecidas por corriqueiras, sendo indispensável explorar e esclarecer pontos 

fundamentais a respeito do direito sucessório de um embrião fecundado post mortem.

O Estado de Direito visa à proteção do cidadão independente de sua capacidade postulatória, 

sua fática existência pressupõe o direito à proteção ofertada pelos mecanismos do Estado e da Lei, 

como exemplo podemos mencionar a reserva de direitos sucessórios no caso do nascituro, sendo 

líquido e certo que efetivado seu nascimento com vida, fará jus a partilha de bens de forma 

igualitária aos demais herdeiros, tema este que também será abordado no decorrer do trabalho.

A problemática consiste, de forma limitada na esfera do direito de sucessão, que por não 

possuir norma especifica e/ou abordagem unânime sobre a fecundação post mortem gera incertezas 

jurídicas, e acarreta divergências doutrinarias, nas quais atualmente tentam ser sanadas mediante a 

aplicação dos princípios fundamentais constitucionais, como o da igualdade de filiação, da 

dignidade da pessoa humana, entre outros, visando sempre a não derrogação de qualquer direito 

sucessório.

2 SUCESSÃO DO EMBRIÃO FECUNDADO POST MORTEM

2.1 Código Civil de 2002 e as teorias quanto a personalidade

O Código Civil de 2002, inspirado no Direito Romano, como regra, em seu artigo segundo 

adota a teoria natalista que consiste na proteção legal e expectativa de direitos do nascituro, e assim 

o define como o feto existente no ventre materno, de modo que a partir de sua concepção possui 

seus direitos resguardados. No entanto, de acordo com tal teoria, somente adquire personalidade ao 

ocorrer seu nascimento com vida, de modo que sua personalidade e direitos ficam vinculados ao seu 

nascimento com vida, e assim Pontes de Miranda (apud SINISCALCHI, 2005) define o nascituro:
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“No útero, a criança não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos, nunca foi 
sujeito de direitos, nem pode ter sido sujeito de direito (=nunca foi pessoa). Todavia, entre a 
concepção e o nascituro, o ser vivo pode achar-se em situação tal que se tem de esperar o 
nascimento para se saber se algum direito, pretensão, ação, ou exceção lhe deveria ter ido. 
Quando o nascimento se consuma, a personalidade começa”.

Sobre o tema, existe grande diversidade de posicionamentos doutrinários e confrontos no 

qual afirmam e apresentam a teoria concepcionista, que considera a existência de personalidade 

desde a concepção do ser humano, independente de seu nascimento com vida e como fundamento 

referenciam a punição do aborto como crime contra pessoa, consistindo em uma espécie de 

comprovação para a corrente da existência de personalidade civil do nascituro.

Neste sentido, Rubens Limongi França assim se posiciona sobre o assunto:

“Juridicamente, entram em perplexidade total aqueles que tentam afirmar a impossibilidade 
de atribuir capacidade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’. A legislação de todos os 
povos civilizados é a primeira a desmenti-lo. Não há nação que se preze (até a China) onde 
não se reconheça a necessidade de proteger os direitos do nascituro (Código Chinês, art. 
7º). Ora, quem diz direitos afirma capacidade. Quem afirma capacidade reconhece 
personalidade” (FRANÇA: 1996: p. 50).

Tanto os natalistas quanto os concepcionistas abordam o tema e a discussão por trazer à tona 

as implicações entre uma teoria e outra. Assim por dizer, para os natalistas o nascituro não é 

considerado pessoa, pois apesar de possuir expectativas de direitos não possui personalidade civil, 

que somente lhe será atribuído após o seu nascimento com vida. 

Ao contrário dos adeptos à teoria natalista, a corrente concepcionista considera o nascituro 

como ser humano passível de personalidade civil, não existindo vínculo ou condição entre esta e seu 

nascimento com vida ou qualquer outro fator, sua mera existência já se resguarda de personalidade 

e portando demais direitos, no entanto, a referida teoria consiste em considerar e abordar apenas o 

nascituro existente no útero materno, ficando excluído da corrente o embrião fertilizado in vitro 

como exemplo, entre outras condições de vida ainda não implantada no ventre materno, o que gera 

de certo modo contradição diante da Biogenética, pois o embrião fertilizado in vitro foi concebido, 

estando ou não no útero materno, mas não está abarcado nas definições da corrente.

Neste sentido, Tartuce (2014, p.74) expõe a mesma linha de questionamento, reforçando a 

existência de dúvidas quanto a abrangência da norma, qual seja o exato momento da concepção do 

embrião para enquadrar-se quanto a abrangência da norma, Tartuce apresenta o questionamento 

expondo dois momentos, sendo um deles quando da fecundação realizada na clínica de reprodução 
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assistida, ou quando da implantação do embrião no ventre materno, o que ao seu entender a 

tendência seria no segundo momento.

Apesar do conflituoso o assunto, diante das definições e argumentos expostos acima, a 

possível conclusão plausível a que se chega é a de que a teoria concepcionista, apesar de não 

abarcar na totalidade a existência de vida humana concebida, conforme foi mencionado consiste na 

mais prudente corrente por tornar-se a melhor opção para aplicabilidade do Direito, resguardando 

direitos.

2.2 Legitimados à Sucessão

O artigo 1.798, e seguintes do Código Civil, regulamenta e expõe definições concisas quanto 

aos herdeiros, e o mesmo tempo deixa pairar certas dúvidas relativas às definições. Assim por dizer, 

a doutrina em prol do artigo e das demais exposições legais, os definem como legitimados em razão 

de suas condições e situações, como exemplo claro a evidente a exclusão de animais como entes 

passiveis a suceder, de modo que dentre outras regras, o direito sucessório é direcionado única e 

exclusivamente a pessoas conforme dispõe a letra do artigo.

Do mesmo modo entende Carlos Roberto Gonçalves (2013, p.68), assim como procura 

trazer a tona os conceitos de nascituro e concepturo que veremos a diante, este reforça a ideia do 

artigo infra-mencionado em expor os legitimados como regra, e por sinal contemplando os sujeitos 

aqui mencionados, e os excluídos como exceção, sendo evidente a regra da existência do herdeiro 

no tempo da sucessão.

Os nascituros, legitimados à sucessão, estão abrangidos por todos aqueles existentes no 

ventre materno quando da abertura da sucessão, consistem em espécie de exceção a regra geral por 

existir certo lapso temporal entre a abertura da sucessão e a aquisição de personalidade civil, no 

entanto, sua existência gera a reserva de direitos para que sejam distribuídos após seu nascimento 

com vida, momento em que marca o inicio da personalidade civil do ser humano. E tal 

entendimento e definições são aplicados tanto para a sucessão legitima e testamentária.

A reserva dos direitos do nascituro ficará sob encargo de eventual curador ventris (curador 

ao ventre), que consiste em nomeação realizada pelo magistrado, mediante requerimentos.

O outro sujeito de reserva de direitos, tratado também a titulo de exceção pela legislação, 

consiste no concepturo, em outras palavras, no individuo que se quer foi concebido assim como 
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define Gonçalves (2013, p.70), o que o limita a transmissão hereditária à condições futuras e 

incertas.

2.3 Classificação de herdeiros e seus desdobramentos

O Código Civil 2002 classifica os herdeiros em seu artigo 1.845 e seguintes, apresentando 

um rol taxativo e com condições especificas, no qual resta claro que o “embrião” não faz parte do 

referido rol e por tal motivo desperta posições contrárias ao sentido de se estender os mesmos 

direitos dos demais filhos do “De cujus”, em outro enfoque, a Constituição Federal , em seu artigo 

227, § 6º elucida o Princípio da Igualdade de Filiação, expondo como teor “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”, o que é embasamento para decisões na 

qual foi estendido os direitos sucessórios ao embrião fecundado “post mortem” que veremos a 

diante.

A doutrina encontra-se dividida com posições contra a limitação dos direitos e a favor desta, 

dentre as posições favoráveis Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 20) afirma:

“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, em situação incompatível com o proclamado no 
art. 227, § 6º, da Constituição Federal.”

Na citada posição, resta clara a necessidade de consideração e reserva dos direitos do 

embrião que vem a ser fecundado após o falecimento de seu sucessor, sendo por tais razões legítimo 

à este o direito a herança. Além disso, faz-se relevante a ponderação sobre o interesse não somente 

do embrião, mas da sociedade como um todo, ao passo que existindo lei regulamentadora, ficará 

ressalvado o direito de sucessão a todos aqueles que se enquadrarem na referida situação, 

garantindo-se de tal modo que seja cumprida e efetivada a real condição jurídica de filho, ou seja, 

em patamar de igual valor aos nascidos ou concebidos anteriormenteao falecimento do sucessor, sua 

existência é expressão pura, e demonstra a boa-fé e vontade dos pais, que por um infortúnio foram 

privados de concretizar o “sonho” juntos.
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Corroborando com as afirmações acima, em novo momento Gonçalves novamente afirma 

que não subsistem desigualdades entre os filhos independemente de suas origens e relações, 

esclarecendo que todos serão filhos (2013, p. 166), portanto não há de se olvidar da necessidade do 

reconhecimento e reserva dos direitos do embrião fecundado “post mortem”.

No mesmo sentido, a respeito do tema, Dias (2011, p. 123), afirma:

“Na concepção homóloga (grifo do autor), não se pode simplesmente reconhecer que a 
morte opere a revogação do consentimento e impõe a destruição do material genético que 
se encontra armazenado. O projeto parental iniciou-se durante a vida, o que legaliza e 
legitima a inseminação post mortem. A norma constitucional que consagra a igualdade de 
filiação não traz qualquer exceção. Assim, presume-se a paternidade do filho biológico 
concebido depois do falecimento de um dos genitores. Ao nascer, ocupa a primeira classe 
dos herdeiros necessários. (Grifo nosso).”

De tal modo, deverão ser preservados todos os direitos pertencentes ao filho biológico 

concebido após o falecimento de um dos genitores, e independentemente da relação que era mantida 

por esses, e nesta linha de pensamento percebe-se a justa aplicação dos mecanismos, preservando-se 

a vontade do pai que em vida procurou pela geração do embrião, trata-se de livre expressão de 

vontade ao qual a morte não possui o condão de revogar o consentimento, ou mesmo limitar os 

direitos do filho concebidopost mortem, prevalecendo além da igualdade entre os filhos, a dignidade 

à pessoa humana.

Numa concepção positivista, assevera Diniz (2009, p. 550) ao questionar quanto à 

inseminação post mortem poder pretender o nascimento de órfão e afirma ainda a impossibilidade 

de presunção de paternidade filhos concebidos após o falecimento do sucessor, haja vista que, a 

união civil se extingue com o falecimento e portanto não se pode falar na paternidade. Em outras 

palavras, a renomada doutrinadora afirma que não se pode conferir direitos sucessórios a esses 

filhos, pois na época do falecimento do pai não encontravam-se gerados. Sendo o ato plausível, a 

sucessão por meio de testamento, esclarecendo a inequívoca vontade do doador genético. 

Segundo Carbonera (apud FALAVIGNA e COSTA, p. 214). 

“O Direito não deve decidir de que forma a família deverá ser constituída ou quais serão 
suas motivações juridicamente relevantes. Em se tratando de relações familiares, seu campo 
de atuação deve se limitar ao controle de observação dos princípios orientadores, deixando 
às pessoas a liberdade quanto à formação e condução das relações.” 
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As afirmações acima apenas reforçam o conceito de livre vontade que pode ser exercida 

pelos familiares, sendo que neste sentido podem realizar seus planos de acordo com suas 

convicções e tais ações merecem total respeito por parte do Estado, que fica impossibilitado de 

adentrar na referida esfera, prevalecendo à vontade expressa destes.

A inseminação artificial gera um o direito à procriação, segundo Pereira (2007, p. 88), trata-

se de um meio de auxílio de extrema relevância para cônjuges sem filhos e impossibilitados de 

gerarem. De modo que além de contribuir para a ciência como forma de avanço no ramo da 

medicina reprodutiva ao permitir o direito de reprodução, ainda visa objetivos particulares de cada 

um que necessita do auxílio.

Quanto aos materiais preservados nos bancos de sêmen, consistem em propriedade daquele 

que o deu origem, podendo a qualquer momento optar pela inutilização da matéria, o que 

equivaleria a uma revogação do fato praticado e, por tal razão, a autorização do depósito. No 

mesmo sentido, todo e qualquer ato a ser praticado envolvendo o material em técnicas de 

inseminação estaria necessariamente sujeito, assim, à autorização prévia e expressa, respeitando-se 

ao direito inerente que cada um possui de decidir sobre ser pai ou não. 

Por conseguinte, o que diferencia um filho gerado após o falecimento do sucessor, haja 

vista, que houve o consentimento de forma expressa deste, por meio de ato legítimo, na preservação 

de seu material genético para o uso após a sua morte? 

A posição diante do questionamento se resolve diante da Constituição Federal que consagra 

o Principio da Igualdade de Filiação, sendo que independente da situação jurídica dos pais haverá 

total e inequívoca igualdade entre os filhos. De tal modo, não é aceitável que haja em nosso 

ordenamento, qualquer limitação ou diferenciação, pela lei, aos direitos dos filhos gerados pela 

fecundação post mortem, pois o fato maior, que consiste na vontade de formação do embrião, livre 

de vícios ou falhas, impede que o eventual filho venha a sofrer com a condição que lhe foi imposta.

O Conselho Federal de Medicina, se posiciona:

“Em seu item V, o seguinte teor: "no momento da criopreservação, os cônjuges ou 
companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado 
aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento 
de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.”

Dessa forma, há de se entender que a esposa poderá dar alguma destinação ao sêmen até 

então criopreservado do cônjuge ou convivente já falecido, desde que haja anuência expressa deste 
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autorizando que haja a fertilização. Além disso, o direito à procriação caracteriza-se por ser um 

direito fundamental, devendo a decisão tomada pelo casal ser livre de qualquer empecilho. Dessa 

forma, por exemplo, uma viúva cujo falecido marido deixou depositado o material genético para 

que fosse gerado um filho, não pode ter esse direito negado, pois sua decisão deve ser respeitada, 

principalmente se este deixou declaração expressa e legítima neste sentido. 

O Código Civil, em seu art. 1.565, § 2º, assegura que o planejamento familiar é de livre 

decisão do casal, sendo dessa forma, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições 

privadas ou públicas, motivo pelo qual não pode haver interferência pela lei na vida privada dos 

cônjuges ou conviventes. 

Concepção esta também defendida no texto constitucional em seu art. 226 §7º, sem deixar 

dúvidas quanto a sua importância e necessidade de respeito, que compreende prerrogativa do casal. 

O art. 1.597, III, do Código Civil, declara que presumem-se concebidos na constância do 

casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, ou 

em outras palavras, de acordo com o entendimento doutrinário trata da prole eventual, que inclusive 

atualmente pode ser objeto de testamento.

Mesmo fazendo parte da reprodução homóloga, a inseminação post mortem desperta uma 

série de controvérsias, de certo modo indevidas, por existir a presunção de filiação à técnica que deu 

origem a criança.

Há ainda doutrinadores que entendem que deve ser aplicado não somente ao matrimônio, 

mas também à união estável, dessa forma preceitua Diniz (2009, p. 549)

“A coleta do material e sua utilização dependerá de anuência expressa dos interessados, 
ligados pelo matrimônio ou união estável, uma vez que têm propriedade das partes 
destacadas de seu corpo, como sêmen e óvulo; logo, deverão estar vivos, por ocasião da 
inseminação, manifestando sua vontade, após prévio esclarecimento do processo a que se 
submeterão, conscientes da responsabilidade assumida pela criação e educação do filho”. 
(Grifo nosso). 

No que concerne a I Jornada do Conselho da Justiça Federal de 2002, enunciado n° 106, 

quanto à paternidade do marido falecido tem-se que: 

“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. (Grifo nosso)”. 
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Não obstante, se o planejamento familiar é livre ao casal conforme o Código Civil, não há 

de existir resistência ou divergências quanto a fecundação post mortem, uma vez que esta foi 

realizada como forma de expressão pura de vontade dos pais, que assim se preparam e de forma 

livre e expressa, atendendo a uma série de requisitos, optaram por proceder pelo método, sem o 

risco prejudicial de qualquer direito daquele filho que viria a nascer futuramente, entendimento este 

que corrobora com o interpretado no enunciado da Jornada de Direito Civil supra transcrito. 

Enfim, a Constituição Federal de 1988 é nítida ao destacar o tratamento igualitário que se 

deve conceder aos filhos de um casal, não sendo lícito mitigar ou negar os seus direitos sucessórios, 

principalmente por terem sido frutos de um desejo recíproco e expresso de seus progenitores. Não 

seria cabível, portanto, que um infortúnio da vida afastasse essa possibilidade de reprodução do 

sentimento do parceiro sobrevivente, razão pela qual se defende essa técnica de concepção.

2.4 Sucessão Legítima e Vocação Hereditária

O ordenamento jurídico brasileiro dispõe a respeito de espécies de sucessão e seus 

sucessores, dentre elas a sucessão legítima que compreende aos herdeiros que por força de lei, ou 

natureza própria, possuem direito a herança. Que será apurada e distribuída por meio do 

procedimento de inventário e seguirá espécie de ordem preferencial, exposta no art. 1.829 do 

Código Civil, assim denominada vocação hereditária.

Exemplifica Maria Helena Diniz (2013, p. 122) que a sucessão legítima representa a 

inexistência de testamento ou sua invalidade e/ou ineficácia, sendo que de tal modo toda a herança 

será objeto da sucessão legal a ser partilhada em respeito à ordem da vocação hereditária, de modo 

que os dois institutos em questão se complementam em certo ponto.

No que tange a ordem da vocação hereditária, Diniz tece reflexões a respeito da base de 

formação das classes, sendo que o grau de parentesco atua como fator determinante, seguindo a 

regra as linhas e os graus próximos ou remotos, levando-se em consideração a aptidão conjugal.

Além disso, outro pronto importante destacado pela doutrinadora, é que somente seguirá a 

próxima classe quando esgotada a classe anterior, ou faltarem herdeiros, o que traduz uma 

hierarquia entre as classes, com relação preferencial.
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2.5 Posicionamento do judiciário

Em decisão proferida em meados de 2010, a 13ª Vara Civel de Curitiba, concedeu liminar 

no sentido de autorizar a reprodução post mortem para tentativa de fertilização in vitro de semens 

congelados do marido, possuindo a época dos fatos 33 anos, que veio fatalmente a falecer como 

vitima e câncer de pele, a esposa não desistiu do sonho do casal, e assim travou a batalha na justiça 

para conseguir a autorização e gerar o filho do casal, conforme relata na entrevista ao jornal 

eletrônico Folha de São Paulo em 2010.  

Trata-se da primeira manifestação judicial sobre o assunto reprodução póstuma, e nesta 

situação, a problemática era o fato do laboratório não ter aceitado dar prosseguimento na 

inseminação após o falecimento do marido devido ao fato de inexistir cláusula expressa autorizando 

a utilização dos semens em caso de morte, todavia ao ingressar com a ação e no andamento 

processual, foi possível que a esposa pudesse deixar claro e comprovado que estava cumprindo com 

a intenção do casal, inclusive segue abaixo trecho da entrevista ao jornal eletrônico Folha, na qual a 

viúva prestou maiores esclarecimentos e detalhes:

"Quis dar continuidade ao nosso sonho de ter filhos fazendo uma inseminação com o sêmen 
congelado", diz ela. Mas, ao procurar o laboratório onde está o esperma de Niels, ela soube 
que não poderia utilizá-lo porque não havia um consentimento prévio do marido liberando 
o uso após sua morte. O laboratório alegou razões éticas para justificar a recusa.”

Atualmente, a filha do casal possui 6 (seis) anos, e segundo declarações ao jornal a esposa 

reafirma a felicidade de ter conseguido a autorização para dar seguimento no projeto de família, o 

que conseqüentemente reforça a certeza na inédita decisão proferida pelo Juiz de direito.

2.6 Abertura da Sucessão

A legislação Brasileira, em seu artigo 6º do Código Civil, delimita o termino da pessoa 

natural com a concretização do evento morte, como momento pertinente à abertura da sucessão, 

transmitindo-se de forma automática aos herdeiros legítimos, por suas condições, e testamentários, 

por documento competente, todo o patrimônio do de cujus. 
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Para Carlos Roberto Gonçalves (2013, p.33) a morte mencionada na letra da lei consiste na 

morte natural ou real, pois conforme veremos mais adiante existem algumas modalidades a respeito 

do fato morte. Ainda, a abertura da sucessão veemente vem a ocorrer na sequência do falecimento 

independentemente do motivo que o tenha gerado, sendo uma espécie de imposição do direito 

sucessório que inadmite a existência de determinado patrimônio sem titular para assim responder, 

administrar e dar continuidade ás relações necessárias vinculadas ao bem.

Do mesmo modo, Maria Helena Diniz (2013, p.34) reconhece que a abertura da sucessão 

vem a ocorrer com o falecimento, assim como afirmou Gonçalves acima, a doutrinadora apenas 

reforça a idéia expondo que o falecimento opera em transformar em direito as expectativas dos 

herdeiros, que então passam a exercer las após o ato jurídico em questão.

Ainda, segundo Diniz (2013, p.36) o momento descrito acima, qual seja abertura da 

sucessão, é norteado pelo princípio da saisine, que possui origem no direito Português e também 

utilizado pelo direito Frances, no qual basicamente reproduz a letra do artigo 1784 do Código Civil, 

reforça o fato da transmição da posse e do domínio dos bens aos herdeiros, e enfatiza a 

desnecessidade de quaisquer procedimentos ou formalidades.

No que tange a transferência em questão, não se resume somente a bens móveis ou imóveis, 

a abertura da sucessão promove de forma genérica e abrangente a transmissão em relação a todas as 

titularidades do de cujus, como dívidas, créditos, exigências, demandas judiciais inclusive ações 

possessórias ou reinvidicatórias, entre outras, restando excluídas somente obrigações e direitos 

personalíssimos. Neste seguimento, outro ponto relevante consiste na observação quanto a 

manutenção da características de posse adquirida pelo sucessor, uma vez que será transmitida aos 

herdeiros ou legatários, ou seja, a forma como foi constituída determinada posse será mantida.

Como mencionado anteriormente, a legislação expõe classificações a respeito do 

acontecimento morte, haja vista ser este um marco divisor do início e término de direitos e 

obrigações, como no caso a abertura da sucessão. 

A morte natural, prevista no início do artigo consiste no modo mais comum e sem maiores 

impasses, no entanto, há que se falar ainda na morte presumida, que consiste na ausência da pessoa, 

seu desaparecimento sem pistas de seu paradeiro, ou quaisquer notícias a seu respeito, permitindo 

por tal razão a abertura de sucessão provisória pelos herdeiros, visando-se nesse primeiro momento 

o interesse social de preservação dos bens/patrimônio, evitando-se a depreciação ou deterioração de 

tais. 
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A lei dispõe ainda que, passados 10 anos da sucessão provisória sem a manifestação ou 

intervenção do ausente, está poderá tornar-se definitiva mediante o requerimento dos herdeiros.

2.7 Do reconhecimento de direitos sucessórios do embrião ao direito de se deixar o embrião 

como patrimônio

A legitimação sucessória está evidenciada no art. 1.798 do Código Civil Brasileiro (2002), 

dividindo concepcionistas e natalistas, sendo fato de acordo com a lei, que participará da sucessão 

os já nascidos ou já concebidos ao tempo da morte do autor da herança.

A legislação permite ainda a deixa testamentária ao concepturo, ou seja, aquele que ainda 

não foi concebido, denominado também de prole eventual, nos termos do art. 1.799, I do Código 

Civil (2002), pelo qual “na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder, os filhos, 

ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a 

sucessão”.

Por testamento então poderá o autor da herança designar seu herdeiro e ou legatário, sem 

que este tenha sequer sido concebido ao tempo de sua morte, não sendo a sucessão ponto pacífico 

quando se trata de sucessão legítima, quando o falecido não deixa testamento ou que o instrumento 

não possa ser cumprido.

O testamento é ato personalíssimo e revogável consistente em disposição de última vontade, 

e se reserva a disposição parcial de bens de acordo com a existência de herdeiros necessários. Neste 

ato, poderá ocorrer a disposição em diversos aspectos, de cunho patrimonial e de outras matérias, 

como exemplo, poderá ocorrer à disposição em testamento de reconhecimento de filiação, ou de 

autorização para procedimento de reprodução póstuma, que se aproxima do assunto tratado no 

presente artigo.

Neste sentido, Tartuce (2014,p. 351) com base na reflexão de diversos doutrinadores, define 

o testamento como negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável, em prol do testador 

fazer disposição de caráter patrimonial ou extrapatrimonial, para que surta  efeitos após seu 

falecimento.

Tartuce (2014, p. 350) ainda acrescenta o conceito de testamento em sua essência, qual seja 

a máxima expressão e exercício da liberdade de escolha, de disposição de patrimônio. E, aproveita 

para expor a falha na legislação ao passo que na letra da lei se menciona somente a disposição com 
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conteúdo material, o que fica em desacordo com a proposta passada para disposição já mencionada 

acima.

Na existência de testamento, o procedimento a ser adotado será por via judicial, espécie de 

ação autônoma a ação do inventário, possui nomelcatura jurídica de Ação de Abertura, Registro e 

Cumprimento de Testamento, por meio desta procura-se confirmar a validade do testamento, para 

que ocorra a sua homologação e então possa ser realizada futura partilha. No dizer de Gonçalves 

(2013, p. 269), a validação do testamento para seu então cumprimento reflete o atendimento de 

diversas formalidades processuais, sujeitas inclusive a impugnações.

Ao tratar-se de testamento ponto interessante que começa a permear as discussões jurídicas 

quanto à sucessão do concepturo, vai além da análise de deferir-lhe a legítima ou concretizar a 

testamentária quando observada a disposição à prole eventual, recaindo ao que se denomina como 

testamento biológico, onde o autor da herança deixa seu material genético como herança, como um 

“patrimônio”.

Na esfera de conteúdos não patrimoniais, indispensável se faz a mensão a respeito do artigo 

cientifico que possui como tema: “Testamento genético celebra a dignidade da vida”, por Jones 

Figueirêdo Alves em 2014, que em muito agrega ao trabalho em questão.

Em suma, a referida pesquisa aborda a situação de dispor em testamento a respeito de 

material genético e sua utilização post mortem, o trabalho em questão apresenta uma situação 

verídica, na qual ocorreu no Estado de Israel, restando deferida a entrega do material genético aos 

pais de um jovem que faleceu. Em posse do material genético, os pais do jovem falecido afirmaram 

a advogada que dariam efetividade e cumprimento a vontade do filho, e que bastaria então encontrar 

uma futura mãe para assim promoverem a conclusão do objetivo, segundo a pesquisa de Jones. 

O ocorrido acima foi um marco histórico, derrubou fronteiras e favorece de modo imbatível, 

promoveu a criação da ONG “Nova família”, também em Israel, e segundo as informações 

constantes no artigo, pela primeira vez no mundo, possui um acervo de mais de mil testamentos 

genéticos, e destes 10% encontram-se em fase de execução diante do falecimento dos testadores. 

Em outras palavras, diante da situação fática acima, não há da se olvidar da total pertinência 

e necessidade de atualização do sistema jurídico brasileiro atual, com a proposta de melhor atender 

a acompanhar a evolução da sociedade.

Atualmente na legislação brasileira, como já mencionado, o que mais se aproxima da 

situação abordada acima, no aspecto de testamento, é possibilidade de constar em testamento a 
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prole eventual, prevista no art. 1.799 do Código Civil de 2002, constitui a capacidade passiva a 

suceder de filhos ainda não concebidos, trata-se de uma exceção a regra geral e diverge aos 

conceitos já abordados de nascituro e concepturo.

Neste sentido, Gonçalves (2013, p. 71) apresenta a interpretação da legislação ao afirmar 

que a transmissão a prole eventual é condicional, e restringe a aquisição da herança a evento futuro 

e incerto, no entanto a letra da lei foi clara ao restringir e delimitar que a previsão somente 

produzirá seus efeitos se estiverem vivas ao tempo da abertura da sucessão, que após a partilha 

receberá seu quinhão através de curador a ser denominado pelo juiz, ou respeitando disposição 

testamentária para tanto.

2.8 Reserva de Bens e Curador Especial

A reserva de bens constitui-se em uma medida cautelar incorporada ao processo de 

inventário, que presa por preservar direitos quanto à partilha do patrimônio do de cujus, ou em 

outras palavras, reserva-se o quinhão daquele que demonstra minimamente a existência de 

plausividade entre o pedido e a necessidade de urgência para a reserva de sua cota.

Para Gonçalves (2013, p. 565) após o julgamento da partilha é que torna-se a herança 

divisível, e cada herdeiro obtêm a definição e materialização de seu direito, de modo que neste 

momento passa a recair seus direitos em favor exclusivamente dos bens que faz parte de sua cota.

Por sua vez, o entendimento jurisprudencial preza pela escusa da demonstração do fumus 

boni iuris e periculum in mora para deferimento da referida medida, como exemplo o julgamento 

do Agravo de Instrumento nº 10693120072139001 TJ/MJ, dentre outras decisões encontradas sobre 

o assunto, reflete total clareza no entendimento ao prover o recurso e decidir pela reserva do 

patrimônio do herdeiro que depende de decisão judicial para assim comprovar a sua legitimidade.

A observação a se fazer é o precedente existente para o deferimento da medida que garante a 

reserva de bens, sendo que seu consentimento irá ocorrer em sede de pendência de ação de 

investigação de paternidade e reconhecimento de união estável, restando demais casos à mercê do 

entendimento do judiciário.

Por sua vez, a figura do curador especial, consiste na pessoa indicada pelo juiz ou em 

testamento, para administrar os bens, ou de um modo geral, a cota parte destinada ao herdeiro que 

não possui capacidade para tal, também nomeada herança jacente. Além de administrar e zelar pelo 
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patrimônio do eventual herdeiro, o curador irá realizar ainda diversas incubêmcias trazidas pela 

legislação. 

De acordo com Tartuce (2014, p.65), dentre as principais obrigações deverá o curador 

guardar, conservar e administrar toda a herança, tanto em juízo quanto fora deste, até que seja 

entregue ao sucessor legalmente habilitado. Demais deveres constam ainda no código civil, sendo 

entre tais inclusive a legitimidade passiva do curador em eventual demanda de prestar contas, 

visando a proteção do patrimônio de eventuais fraudes ou conflitos de interesses.

3. METODOLOGIA

O tema em questão consiste em assunto de grande relevância e com ausência de disposição 

legislativa, portanto acarreta grande controvérsia e conflito de opiniões entre a doutrina e o 

judiciário, sendo certo que as jurisprudências e os posicionamentos doutrinários foram de modo 

geral a base formadora da presente pesquisa. 

Além disso, foram utilizados ainda artigos científicos e fichamentos que abordavam o referido 

assunto. Todos os artifícios e informações utilizadas contribuíram de todo modo para a explanação 

do tema e agregação das informações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito consiste em ferramenta à disposição da sociedade, de modo que promove a está a 

busca por direitos de diversas esferas e necessidades, sendo indispensável seu amadurecimento para 

que assim possa efetivamente acompanhar a evolução da sociedade, e conseqüentemente estar a par 

de novas necessidades que venham por surgir, visando suprir os eventuais conflitos de interesses 

inerentes ao decorrer do caminho e melhor atender as demandas e litígios.

Após detalhada análise do tema em questão, de modo geral, ao longo do tempo o tema se 

divide em duas correntes, nas quais ambas apresentam seus argumentos com plausividade, a 

primeira corrente entende e defende pelo direito sucessório do embrião fecundado post mortemsob a 

perspectiva do reconhecimento de sua condição de nascituro, e assim protegido por legislação e 

princípios, como inclusive o da dignidade da pessoa humana.
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Por sua vez, a segunda corrente propõe pela inexistência de direitos sucessórios do embrião 

que for fecundado post mortem, em decorrência de sua simples inexistência quando do falecimento 

de seu sucessor, afirmando neste ponto o desencontro com o princípio de saisine, que é norteador 

das sucessões, e por tal razão deixaria de caracterizar-se como herdeiro legítimo.

O que se pode constatar são as lacunas legais existentes quanto à matéria, que por sua vez 

acarretam as duvidas e incertezas jurídicas da atualidade, sendo indispensável à necessidade da 

problemática ser enfrentada e assim passar a existir legislação competente ao assunto, evitando que 

qualquer parte venha a ser prejudicada por inexistência de disposição legal, bem como que sejam 

continuadamente preservados os princípios constitucionais consagrados que tratam e protegem a 

relação de filiação de forma igualitária.
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