
-
:edemos à a\'a liação d a proteção const ituciona l o utorgada à 

.Jcando ainda os prin íp i()s constirucionais como inslru men 


o nseqüente preenchimento d as lacunas legislat i\' l s referentes 


n siruaçào de laborarr)rio. () méri to da aplicação de norm as 


rde.namento civil lem como fundame nto a própria con stitu 


ito p rivado. 


nbém sobre a condição da pessoa humana in vitro à luz do 


;ira, sua pa so nalidade jurídica e os direiro'i dos quai s o ser 


tutar, sejam os de cunho pessoal ou p at r imonial. 


n b re\'c síntese - us aspecros mais releva nte:.; do direito à filia


lente, os efeitos do recon hecimento do vínculo de parenresco 


in vitro e os se us ge ni tures , biológicos ou jurídicos. 


da, no que se refe re ao direito à fili ação, a chamada adoção 


10 aspecto de formaçãu de uma nova identidade familiar para 


tuação de labo ratório, como no caráter de p rese rvação à vida 


que inviabiliza o descarte de e mbriôes. 


)rc os meios de defesa que per mi tem a pro teção ao recon he 


- indt pendente mente da existência de cláusula de sig ilo, pois 


ilidade do princípio do m e lhor inte r ~, s e da criança . 


direitos patrimoniais, ressaltamos a relevância da do ação 

kiar a pessoa humana e m situ ação de la boratóri o . C ontudo, os 


r humano in vi t ro sào re sponsáveis pe la aCeitação ou renú ncia 


) da doação. 


ndiç;io de herdem) du se r humano in vit m , em ambas as e spé 


I gítima e na l<.:sr :\lnentá ria . 


Ida, a relevâ ncia da institu ição da re~e[\'a de quinhào he reditá


O de def>sa aos intere sses sucessórios do ser hu mano in vitro 


~a ão de curador com o p ropósito de administrar o referido 


propósito de assegurar a proteção aos direitos hereditá rios, 


e mecanismos de p roteção , como a ação de petição de herança 


·ias. 


nclu ímos que a condiçào de herdeiro do se r humano in vitro 


omo reco n hecimento da pro teção à pró pria v ida. 


Sãu Paulo, lcv'creiro de 2011. 


Carolina Valcn 'a Ferra z 
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PREFÁCIO 


É. com satisfação que atendendo ao pedido da autu 

de púhlico este livro, com o qual o bteve o seu título d, 

PU -SP. 

A autora, baseada em sólid a bibliografia, sustenta a 

v itro, na es fera civil e constitucional, é um sujeito de dir 

dade jurídica, e que, por tal razão, merece a tute la jurídic 
e patrimo niais. 

Para tanto a autora discorreu co m compe tência, clare 

tcorias relativa s à condição jurídica do embrião e sa lim 

os princípios constitucionais, os seus direitos: à vida, à i 
ca; aos alimentos; it imagem; ao respeito à sua dignidad, 

f il iação sem olvidar da possibilidade da adoção embriol 

cu catda em favor do ser humano in vitro. Enfrentou, ai 

patrimo niais do emb rião in vitro, a polêmica questão d 

do s meios de defesa d o seu qui nhão hereditário. 

Gra nde é a importáncia desta obra, que versa, com rr 

controve rtido quanto complexo. 

Parabenizamos a autora pela sua luta em prol da vie' 

aborda as ques tõ es que envolvem a temática e recomene 

por ser um "guia" segu ro a todos os que militam na áre~ 

novel ramo da ciência jurídica, que é o biodireito. 

São P~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


