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tão bem captada por um notável poeta, conler
"eu vi a mulher preparando outra pessoa, o 
para aqllela barriga" (VELOSO, Caetano, 
. rompe velhos paradigmas e preconceitos, 

atecnias legislativas, para promover a defesa 
esplendor. 

independentemente do que seja a vida e de 
deste livro prova que ela é bonita, é bonita 
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o problema relacionado aos alime 
do dia e envolve uma questão concreta vir 
to do ser humano: o direito à vida. Cor 
fundamental, do qual todos os demais se 
direito à vida reclama especial proteção d 
que, sem ele, não há que se falar em um 
damentais. Assim, os alimentos do nasci 
possibilitar o nascimento e a concretizaçã 
-se como essenciais a uma tutela eficaz da 

Constata-se, logo de início, que o 
turo apresenta-se como um direito da pen 
relaciona-se intimamente ao princípio d~ 
uma vez que apresenta conexão com os 
nestas ide ias é que desenvolverei o prim 
qual será percorrido um caminho traçand 
direito da personalidade e dignidade da 
por suas origens, extensão conceitual e nal 

Fundada no princípio da dignidad 
sua caracterização enquanto direito da p( 
gundo capítulo, a ideia de que o direito a ~ 
nasceu e, por consequência, a tutela do se: 
cionada à aquisição de personalidade juríc 
pessoa humana no ordenamento jurídico 
reito subjetivo, distinguirei os conceitos ( 
e personalidade jurídica material , sem de 
sonalidade jurídica e capacidade para, só 
personalidade jurídica pré-natal. 

Ora, é certo que o reconheci mel 
-natal não pode ficar adstrito ao âmbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


