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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como escopo uma análise acerca da reprodução assistida, 

mais especificamente, sobre a técnica da inseminação artificial homóloga póstuma. 

Procedimento que, nos atuais dias, possibilita à viúva pretendente inseminar post 

mortem material genético (sêmen) deixado por seu esposo ou companheiro falecido, com o 

fito de executar um projeto parental. Busca-se, através desta investigação, extrair da 

inseminação artificial homóloga póstuma seus objetivos dentro da perspectiva da legislação 

nacional vigente, abarcando também um viés voltado à bioética e ao biodireito. A 

complexidade do assunto, de alguma maneira, traça prejuízo ao princípio da dignidade 

humana, visto que, a falha iminente do ordenamento jurídico pátrio sobre o tema, autoriza a 

materialização de um projeto mesmo que um dos pactuantes não esteja mais em vida. 

Entende-se que junto com a morte esvai-se a autonomia da vontade do de cujus e 

consequentemente, do casal. A percebida colisão da atual legislação possibilita o seguimento 

ao projeto, preservando a vontade de apenas uma das partes envolvidas. Dando assim 

oportunidade consciente à geração de uma criança sem a prospecção das funções paternas. A 

busca deste conteúdo se deu de forma bibliográfica, onde livros, revistas de direito, trabalhos 

e artigos científicos, bem como a pesquisa documental na legislação nacional e no histórico 

do assunto na legislação internacional e jurisprudência, foram marcos para o desenvolvimento 

do projeto que se explicita. As primeiras considerações conclusivas ensejam, que por tais 

pontos motivacionais mencionados, pode-se destacar a necessidade de uma regulamentação 

específica, eis que se trata de uma matéria de intenso debate. 
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