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PREFÁCIO 

É com grande alegria que aceitamos o COI 

fruto da excelência do trabalho de um jovemju' 
de seu rigor científico e da significativa conlri 

assunto. 

Com a pesquisa que deu origem a este li' 

mestre em Direito na PUCSP, tendo sido apro\ 

uma Banca exam inadora por nós presidida f 

juris tas Prof. Dr. Antonio Carlos Morato e Prc 

Rocha. 

Tivemos o privilégio do convívio com o; 

sua orientadora e. nesse período, a constataçãc 

pessoa quer como jurista se fez sen tir. Por e 
motivo de orgulho com o convite para prefaci 

ainda mais por ter sido o autor nosso aluno Oé 

Trata-se de um trabalho que demonstro 

autor encaminhou sua investigação vertical s( 

vância , qual seja, os direitos da personalidade 

Com um estilo claro, o autor apon ta o gr: 

de direitos, no momento atua l, o que levou à 
do direito civ il , decorrente do reconheciment 
mana, princípio consti tuciona l e fundamento 
havido, conforme afirma , uma verdadeira C( 

civil. 

Após buscar a conceituação, classifica 

distinguindo-os dos dema is direitos como, po 
nos e dos direitos fundamentais. Aponta a exi 

personalidade, trazendo a embasar suas palavr 

e alieníge na . Observa que estes são decorre 
humanidade e são aqueles positivados e todo 

modernas téc nicas legi slativas, como as c1áus 
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