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1. DAS PESSOAS
1.1. Das Pessoas Naturais
(Vunesp/TJ/SP/Cartórios/2016) Dissertação. Fim da existência da pessoa
natural. 1. Conceito, efeitos jurídicos e publicidade. 2. Morte certa. 3. Morte presumida. 3.1. Morte presumida sem decretação de ausência. 3.2. Morte presumida com decretação de ausência.
Autor: Leandro Augusto Neves Corrêa

Direcionamento de Resposta

O candidato deverá tratar de forma completa a morte como fenômeno jurídico, abordando todos os pontos elencados pelo examinador, inclusive com a repercussão, por óbvio, nos assentos registrais do Registro Civil das Pessoas Naturais.
Sugestão de resposta

1RVWHUPRVGR&µGLJR&LYLOQRVHXDUW|DPRUWH«RIDWRMXU¯GLFRTXH
DFDUUHWDRˉPGDH[LVW¬QFLDGDSHVVRDQDWXUDO9LDGHUHJUDDPRUWHRFRUUHFRP
DFHVVD©¥RGDVIXQ©·HVYLWDLVUHVWDQGRSRU«P¢PHGLFLQDOHJDORVSDU¤PHWURV
SDUDDGHˉQL©¥RGRPRPHQWRGRIDOHFLPHQWR
$PRUWHHQFHUUDDVXMHL©¥RDGLUHLWRVHGHYHUHVGDSHVVRDQDWXUDODO«P
GHGHVHQFDGHDUQR¤PELWRSDWULPRQLDODWUDQVPLVV¥RSDWULPRQLDOLPHGLDWD saisine HRLQ¯FLRGDHˉF£FLDGHHYHQWXDOGLVSRVL©¥RWHVWDPHQW£ULD$PRUWHKXPDQDS·HˉPDREULJD©·HVHQHJµFLRV FRPRQRVPDQGDWRVRXWRUJDGRV HG£HIHLWRVDRXWURV FRQWUDWRVGHVHJXURHWHVWDPHQWRV 
$PRUWHFRPRIHQ¶PHQRQDWXUDO«SXEOLFL]DGDHMXULGLFL]DGDSHORLQJUHVso no assento registral do Registro Civil das Pessoas Naturais, em seu Livro C,
com os requisitos elencados na Lei 6.015/73, em seu art. 80.
1R 'LUHLWR %UDVLOHLUR V¥R UHFRQKHFLGDV MXULGLFDPHQWH GXDV HVS«FLHV GH
PRUWHDQDWXUDO FHUWD HDSUHVXPLGD
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$PRUWHQDWXUDORXPRUWHFHUWD«DTXHODHPTXHK£FDG£YHUK£DˉUPD©¥RP«GLFDGHTXHQ¥RK£PDLVYLGD GHQWURGRVSDGU·HVW«FQLFRVGDPHGLFLQD 
QDTXHOHFRUSRGHYLGDPHQWHLGHQWLˉFDGR(VWDHVS«FLH«FKDPDGDFHUWDSHODDXsência de dúvidas da morte, tendo em vista a situação fática posta.
-£DPRUWHSUHVXPLGDRXˉFWDVHG£SRUXPDSUHVXQ©¥RGHFRUUHQWHGDOHL
sem a presença certa de um corpo. Nesta hipótese a lei declara a morte em razão de uma alta probabilidade de ocorrência da morte, em razão das circunsW¤QFLDVHIDWRVRFRUULGRVHVSHFLˉFDPHQWHHOHQFDGRVHPOHL
'HQWURGDHVS«FLHGHPRUWHSUHVXPLGDK£GXDVVXEHVS«FLHVDPRUWHSUHsumida com decretação de ausência e a morte presumida sem decretação de
ausência.
1RVWHUPRVGRDUW|LQˉQHGR&&SUHVXPHVHDPRUWHTXDQWRDRV
DXVHQWHVQRVFDVRVHPTXHDOHLDXWRUL]DDDEHUWXUDGDVXFHVV¥RGHˉQLWLYD2
Código Civil buscou trazer segurança jurídica ao ordenamento quando da reda©¥R GD SDUWH ˉQDO GR DOXGLGR DUWLJR 1¥R K£ HVWDELOLGDGH QD VLWXD©¥R HP TXH
uma pessoa natural se ausenta de seu domicílio habitual, sem deixar qualquer
informação de seu paradeiro, nem quando retornará, restando abandonados todos os vínculos que aquela possuía, na órbita existencial e patrimonial. Para evitar que a situação de ausência se perpetuasse no tempo, o Código Civil tratou
GD PDW«ULD GLVFLSOLQDQGR DV HWDSDV SDUD VH FDPLQKDU GD DXV¬QFLD ¢ PRUWH
presumida1.
1RVWHUPRVGRM£PHQFLRQDGRDUW|&&WUDQVFRUULGRRSUD]RGDVXFHVV¥RSURYLVµULDGRDXVHQWHHUHTXHULGDDDEHUWXUDGDVXFHVV¥RGHˉQLWLYDDGHFODUD©¥RMXGLFLDOTXHDEUHDVXFHVV¥RGHˉQLWLYDID]SUHVXPLUDPRUWHGRDXVHQte. É nesta hipótese que teremos a morte presumida com declaração de
ausência.
Com o mesmo mote de evitar a perpetuação da insegurança jurídica, em
hipóteses de evidente morte, não apenas um desaparecimento, o legislador criou
XPDSRVVLELOLGDGHPDLVF«OHUHGHGHFODUD©¥RGHPRUWHˉFWDLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSURFHGLPHQWRSU«YLRGHDXV¬QFLD
Basicamente, existem duas hipóteses de reconhecimento da morte presumida sem a declaração de ausência, a do art. 7º do Código Civil, como regra geUDO TXHWDPE«PHQFRQWUDUHJXOD©¥RQRDUWGD/HLGH5HJLVWURV3¼EOLFRV H
DGD/HLQRUPDHVSHFLDOFRPGHVWLQDW£ULRVHVSHF¯ˉFRV

1.
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A depender do número de linhas dadas, cabe uma digressão mais aprofundada sobre o procedimento de ausência.
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A primeira hipótese de morte presumida sem declaração de ausência se
GDU£QRVFDVRVDUURODGRVQRVUHIHULGRVWH[WRVQRUPDWLYRV DUW|GR&&H
art. 88, da Lei 6.015/73), devendo os interessados provocar o Poder Judiciário,
apresentando as provas cabíveis, a convencer o magistrado de que o desaparecido encontrava-se em uma das situações de risco que exige a lei e que as buscas cessaram sem lograr êxito.
Reconhecida judicialmente a morte, expedir-se-á mandado para o registro no RCPN.
2XWUDKLSµWHVHGHPRUWHSUHVXPLGDVHPGHFODUD©¥RGHDXV¬QFLD«FRQVWDQWHGD/HLFRPUHGD©¥RDOWHUDGDSHODV/HLVH
$OHJLVOD©¥RWHPJUDQGHLPSRUW¤QFLDKLVWµULFDDWLQJLQGRGLUHWDPHQWHDRVFDVRV
de desaparecidos políticos, supostamente mortos pela repressão militar que perGXURXQR%UDVLOQDVG«FDGDVGHH
$QRUPDVLPSOLˉFRXRSURFHGLPHQWRGDQGRDRUHJLVWUDGRUSRVVLELOLGDGH
de lavrar o óbito presumido sem intervenção judicial, nos casos em que o nome
daquele desaparecido político constasse de uma lista anexa à lei, ou fosse reconhecido diante comissão constituída para tanto.
$VKLSµWHVHVGHPRUWHˉFWDEXVFDPWUD]HUPHVPRTXHSRUSUHVXQ©¥RUHlativa, segurança jurídica e estabilidade para as relações jurídicas decorrentes
GDPRUWH(PWRGDVHODVRUHJLVWURVHPSUHGHYHU£VHUIHLWRQR/LYUR&VDOYRQR
que tange à morte presumida com declaração de ausência que, em alguns esWDGRVGDIHGHUD©¥RSRUUHJXOD©¥RYLD&RUUHJHGRULD*HUDO«OHYDGD¢DYHUED©¥R
¢PDUJHPGRDVVHQWRGHDXV¬QFLDQR/LYUR(

(MPF/Procurador_da_República/2015) Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade são expressões sinônimas? Designam a mesma realidade? Fundamente a resposta.
Autor: Thiago Pinheiro Corrêa

Direcionamento da resposta

1HVVDTXHVW¥RRFDQGLGDWR«FRQIURQWDGRFRPH[SUHVV·HVTXHȝDSHVDU
GHLQGLFDUFRQFHLWRVUHODFLRQDGRVȝQ¥RV¥RVLQ¶QLPDV2HQXQFLDGRUHTXHUGR
candidato conhecimento de conceitos relacionados a Direito internacional, constitucional e civil. Nesse sentido, devem ser apresentar as convergências que tais
ramos do Direito possuem, e ao mesmo tempo ressaltar suas particularidades
conceituais. Importante destacar, ainda, o fenômeno da constitucionalização do
Direito civil e sua consequente despatrimonialização.
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Sugestão de resposta

As expressões “direitos humanos”, “direitos fundamentais” e “direitos da
personalidade” não são sinônimas, apesar de serem manifestações do mesmo
fenômeno: o da necessidade de tutela efetiva da pessoa humana nos mais variados contextos.
A expressão “direitos humanos” está inserida, primordialmente, no contexto internacional, relacionando-se com o Direito Internacional dos Direitos
Humanos, positivado em tratados internacionais.
$H[SUHVV¥RȢGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVȣDVHXWXUQR«FRPXPHQWHXWLOL]DGD
pelo Direito público interno, mediante positivação em textos constitucionais.
Trata-se, nesse sentido, da esfera de proteção da dignidade humana diante do
(VWDGR
3RUˉPDH[SUHVV¥RȢGLUHLWRVGDSHUVRQDOLGDGHȣSRVVXLVLJQLˉFD©¥RMXU¯GLca a partir do Direito privado interno. Trata-se da proteção conferida aos atributos essenciais da dignidade humana contra eventuais lesões que possam ser veULˉFDGDVQR¤PELWRGDVUHOD©·HVSULYDGDVHQWUHRVLQGLY¯GXRV7DLVGLUHLWRVHVW¥R
inseridos em um contexto de despatrimonialização do Direito civil, assumindo
este a proteção de manifestações existenciais do ser humano.
9¬VHDVVLPTXHDSHVDUGHQ¥RSRVVX¯UHPRPHVPRVLJQLˉFDGRWDLVH[SUHVV·HVGHPRQVWUDPTXHR'LUHLWRGHYHRSHUDUVHPSUHȝHQRVPDLVYDULDGRV
SODQRVȝFRPRLQVWUXPHQWRGHSURWH©¥RGDGLJQLGDGHKXPDQD

(UEG/PC/GO/Delegado/2013) De acordo com o estudo da personalidade
civil e da capacidade civil, responda e fundamente: (i) Qual a relação existente
entre o estudo da personalidade civil e da capacidade civil e, neste sentido, o que
vem a ser capacidade civil considerada plena? (ii) Quais são as hipóteses presentes em lei de restrição da plena capacidade? Dentre estas hipóteses, explique
a relação da teoria das incapacidades com o estudo dos atos nulos e dos atos anulados. Fundamente.
Autora: Jacqueline Valadares da Silva

Direcionamento da resposta

Com relação à primeira parte da questão, deve o candidato relacionar perVRQDOLGDGH FLYLO H FDSDFLGDGH FLYLO DSRQWDQGR TXH HVWD ¼OWLPD « D PHGLGD GD
SHUVRQDOLGDGH'HYHVHUFRQVLJQDGRDLQGDTXHDFDSDFLGDGHMXU¯GLFD«GLYLGLGD
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HPFDSDFLGDGHGHGLUHLWR FDSDFLGDGHGHDTXLVL©¥RRXGHJR]R HFDSDFLGDGHGH
IDWR RX GH H[HUF¯FLR  VHQGR D FDSDFLGDGH MXU¯GLFD SOHQD UHFRQKHFLGD D TXHP
dispõe tanto da capacidade de direito quanto da capacidade de fato.
A segunda parte da questão aborda as hipóteses de restrição da plena capacidade, oportunidade em que o candidato deve trazer à baila os arts. 3º e 4ºdo
Código Civil que tratam das hipóteses de incapacidade absoluta e relativa.
3RUˉPGHYHUHODFLRQDUHVWDVKLSµWHVHVGHLQFDSDFLGDGHFRPDWHRULDGRV
atos nulos e anuláveis nos termos dos artigos 166, I e 171, I, ambos do Código
Civil.
Sugestão de resposta

Os institutos da personalidade civil e da capacidade civil se relacionam
QDPHGLGDHPTXHDSHUVRQDOLGDGH«DDSWLG¥RUHFRQKHFLGDSHODRUGHPMXU¯GLca para que uma pessoa possa exercer direitos e contrair obrigações, ao passo
TXHFDSDFLGDGHSRUVHXWXUQR«DPHGLGDGDSHUVRQDOLGDGH(QTXDQWRDSHUVRQDOLGDGHMXU¯GLFD«FRQFHLWRDEVROXWRRXHODH[LVWHRXQ¥RH[LVWHDFDSDFLGDGH
MXU¯GLFD « XP FRQFHLWR UHODWLYR SRLV « SRVV¯YHO TXH VH WHQKD PDLV FDSDFLGDGH
ou menos.
(VFODUHFHP&ULVWLDQR&KDYHVGH)DULDVH1HOVRQ5RVHQYDOG REFLW TXH
FRQH[RDRFRQFHLWRGHSHUVRQDOLGDGHSRU«PVHPTXHFRPHOHVHFRQIXQGDH[surge a ideia de capacidade. É que enquanto a personalidade tem alcance generalizante, dizendo respeito a um valor jurídico reconhecido a todos os seres
KXPDQRV HHODVWHFLGRSDUDDOFDQ©DUWDPE«PDJUXSDPHQWRVGHSHVVRDV DFDpacidade jurídica concerne à possibilidade daqueles que são dotados de personalidade serem sujeitos de direito de relações patrimoniais.
&XPSUHUHJLVWUDUTXHDFDSDFLGDGHMXU¯GLFD«GLYLGLGDHPFDSDFLGDGHGH
GLUHLWR FDSDFLGDGHGHDTXLVL©¥RRXGHJR]R HFDSDFLGDGHGHIDWR RXGHH[HUF¯FLR $SULPHLUD«UHFRQKHFLGDLQGLVWLQWDPHQWHDWRGDHTXDOTXHUSHVVRDWLWXlar de personalidade, seja pessoa natural ou jurídica, ao passo que a capacidaGHGHIDWR«DDSWLG¥RSDUDSUDWLFDUSHVVRDOPHQWHSRUVLPHVPRRVDWRVGDYLGD
FLYLO$FDSDFLGDGHMXU¯GLFDSOHQDSRUVXDYH]«UHFRQKHFLGDDTXHPGLVS·HWDQto da capacidade de direito, quanto da capacidade de fato.
&RPRYLVWRDFDSDFLGDGHGHIDWR«DTXHODTXHFRQIHUHDSWLG¥RSDUDSU£tica, pessoalmente, dos atos da vida civil. Admite, por conseguinte, variação e
gradação, comportando diversidade de graus, motivo pelo qual algumas pessoas
são plenamente capazes, enquanto outras são absoluta ou relativamente incapazes. É nesta seara da capacidade de fato que incide a teoria das
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LQFDSDFLGDGHVSRUTXDQWRQ¥R«SRVV¯YHOJUDGDUDFDSDFLGDGHGHGLUHLWRSRUVHU
absoluta, como a personalidade.
7HQGRHPYLVWDTXHDFDSDFLGDGH«DUHJUDHDLQFDSDFLGDGH«H[FH©¥RR
próprio Código Civil contemplou objetivamente nos arts. 3º e 4º as hipóteses de
restrição da plena capacidade. Distingue o Código Civil as pessoas em absoluWDPHQWHLQFDSD]HV DUW| HUHODWLYDPHQWHLQFDSD]HV DUW| 
São considerados absolutamente incapazes aqueles que não possuem capacidade de agir, sendo irrelevante, do ponto de vista jurídico, a sua manifestação de vontade. Nesse sentido, precisam estar representados por terceira pesVRD UHSUHVHQWDQWHOHJDO TXDQGRGDSU£WLFDGHDWRVGDYLGDFLYLO$VVLPSDUWLQGR
da premissa de que a incapacidade absoluta veda o exercício de situações jurídicas pessoalmente pelo titular, a prática de um ato pelo incapaz sem a necessária representação será nulo, não produzindo efeitos jurídicos, conforme artigo
,GR&µGLJR&LYLO+RMHFRPDVDOWHUD©·HVLQWURGX]LGDVSHOD/HL
ȝ(VWDWXWRGD3HVVRDFRP'HˉFL¬QFLDȝV¥RFRQVLGHUDGRVDEVROXWDPHQWHLQFDpazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16
GH]HVVHLV DQRV
Noutro giro, são considerados relativamente incapazes aqueles que neFHVVLWDPGHSURWH©¥RMXU¯GLFDSDUDRVDWRVGDYLGDFLYLOSRU«PHPJUDXLQIHULRU
(QFRQWUDPVHHOHQFDGRVQRUROGRDUW|GR&µGLJR&LYLOWDPE«PDOWHUDGRSHOD
/HL  RV RV PDLRUHV GH GH]HVVHLV H PHQRUHV GH GH]RLWR DQRV RV
«EULRVKDELWXDLVRVYLFLDGRVHPWµ[LFRVHRVTXHSRUGHˉFL¬QFLDPHQWDOWHQKDP
o discernimento reduzido; os excepcionais, sem desenvolvimento mental comSOHWRRV«EULRVKDELWXDLVHRVYLFLDGRVHPWµ[LFRDTXHOHVTXHSRUFDXVDWUDQsitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Nestes
casos, o sistema jurídico não ignora a vontade do agente, ao contrário, leva-se
em consideração a manifestação volitiva do relativamente incapaz, desde que
regularmente assistido. Assim, os atos praticados pelo relativamente incapaz exigem não apenas a presença do assistente, mas sua própria intervenção como
condição de validade.
3RUˉPFXPSUHUHJLVWUDUTXHRVDWRVSUDWLFDGRVSHORUHODWLYDPHQWHLQFDSD]VHPDGHYLGDDVVLVW¬QFLDVHU¥RDQXO£YHLV DUW,GR&µGLJR&LYLO PDV
SURGX]HPHIHLWRVDW«TXHOKHVREUHYHQKDXPDGHFLV¥RMXGLFLDOUHFRQKHFHQGRD
invalidade.
3RUˉPFDEHREVHUYDUTXHRSDU£JUDIR¼QLFRGRDUWLJR|FRPDVDOWHUD©·HV LQWURGX]LGDV SHOR (VWDWXWR GD 3HVVRD FRP 'HˉFL¬QFLD DIDVWRX GR UHJLPH
das incapacidades os índios não integrados, submetendo-os à legislação especial, levando em consideração seu aculturamento.
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(PGE/GO/Procurador/2013) No âmbito dos direitos da personalidade, respeitantes à constitucionalização dos direitos de ordem privada, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm reconhecido o direito ao esquecimento. Em que consiste esse direito? Qual a sua origem? Quais os fundamentos, o âmbito e os
parâmetros para a sua aplicação? Fundamente as respostas.
Autor: Vitor Mangualde

Direcionamento da resposta

Associar o direito ao esquecimento com o princípio da Dignidade da Pessoa
+XPDQDTXHWHQGHDSUHSRQGHUDUQRFRQˊLWRȢDSDUHQWHȣHQWUHRGLUHLWR¢LQIRUmação e o direito à intimidade. Tem origem no direito continental europeu
)UDQ©DH$OHPDQKD HUD¯]HVQRGLUHLWRFULPLQDOEXVFDQGRWXWHODUDSOHQDUHVsocialização do condenado que já cumpriu pena.
Sugestão de resposta

$&)WURX[HQRYRSDUDGLJPDQDWXWHODGRVGLUHLWRVGDSHUVRQDOLGDGH
tendo seu auge na consagração do princípio da dignidade da pessoa humana.
Seu caráter democrático e cidadão lançou as bases para uma efetiva tutela do
direito à intimidade.
Nesse sentido, observa-se hoje uma forte tendência pelo reconhecimento do direito ao esquecimento, instrumentalizada pela rejeição do ordenamento jurídico à perseguição do indivíduo, por tempo indeterminado, tendo em visWDIDWRVRXDSU£WLFDGHDWRVSUHW«ULWRV
Segundo esse direito, não se pode admitir que os sujeitos devam levar
consigo todos os traumas e máculas que percorreram suas vidas, especialmenWHVHLVVRRFRUUHXK£PXLWRWHPSR(VSHFLˉFDPHQWHQRGLUHLWRSHQDODSOHQDUHVsocialização depende de que os fatos e atos não sejam mais revolvidos, e busca-se tutelar o direito de não ser lembrado contra a vontade.
&RP HIHLWR WHP RULJHP QR GLUHLWR FRQWLQHQWDO HXURSHX PDLV HVSHFLˉFDPHQWHQD)UDQ©DHSULQFLSDOPHQWHQD$OHPDQKD,QLFLDOPHQWHVXDDSOLFD©¥RHUD
UHVWULWDDRGLUHLWRFULPLQDOPDVSRVWHULRUPHQWHSDVVRXDVHUWXWHODGRWDPE«P
pelo direito privado. É que a proteção aos direitos fundamentais não se restringe apenas àquele ramo do direito, havendo hoje decisões do STJ admitindo a


5HFXUVRHVSHFLDO'LUHLWRFLYLOFRQVWLWXFLRQDO/LEHUGDGHGHLPSUHQVDYVGLUHLWRVGDSHUVRQDOLGDde. Litígio de solução transversal. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Documentário
exibido em rede nacional. Linha Direta-Justiça. Sequência de homicídios conhecida como
FKDFLQDGDFDQGHO£ULD5HSRUWDJHPTXHUHDFHQGHRWHPDWUH]HDQRVGHSRLVGRIDWR9HLFXOD©¥R
inconsentida de nome e imagem de indiciado nos crimes. Absolvição posterior por negativa
de autoria. Direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram pena e dos absolvidos.
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WXWHODQRGLUHLWRFLYLODO«PGHRXWUDVHVWHQGHQGRVXDDSOLFD©¥RSDUDRGLUHLWR
virtual.
3DUDVXDFRQˉJXUD©¥RID]VHQHFHVV£ULDXPDDQ£OLVHPLQXFLRVDHSRQGHrada do contexto fático em que ocorreu a divulgação, bem como do tempo ocorrido entre esta e a ocorrência do fato. A denúncia não deve ser necessariamente caluniosa, bastando que já não seja mais conveniente sob a ótica da preservação
da dignidade humana.

(FCC/DPE/PR/Defensor/2012) Maria, que mantinha união estável com José,
ﬁcou grávida de seu companheiro na constância da relação afetiva. O casal escolheu o prenome Vitor para a futura identiﬁcação da criança. José já possuía outros
dois ﬁlhos – Lucas de 19 anos e Inara de 12 anos –, frutos de um relacionamento
anterior com Patrícia. No meio da gestação de Maria, José veio a falecer tragicamente em um acidente automobilístico. Durante o velório do de cujus, houve uma
discussão entre Maria e Patrícia, sendo que esta, em frente a todos os presentes,
disse que Vitor seria um ﬁlho bastardo e que nessa condição de inferioridade não
mereceria levar o sobrenome do pai José e participar de sua herança. Com base
neste caso responda, de forma sintética e fundamentada, as seguintes questões:
(a) qual a teoria adotada pelo Código Civil acerca do marco normativo sobre o início da vida? Com base nesta teoria, Vitor é considerado “pessoa”? (b) é possível
falar em dano à personalidade de Vitor? Quando surge a pretensão a ser reparada, antes ou após o nascimento com vida? qual(is) o(s) direito(s) pretensamente
afetado(s)? (c) no momento do falecimento o feto é legitimado a suceder José, ou
esta legitimação surge após o nascimento com vida?
Autor: Rodrigo Noschang

Direcionamento da resposta

Na resposta a esta questão, o candidato deverá, no item “a”, citar a teoria
GDSHUVRQDOLGDGHFRQGLFLRQDOQRVWHUPRVGRDUW|GR&µGLJR&LYLOGHˉQLQGRDHH[SOLFDQGRTXH9LWRU«FRQVLGHUDGRQDVFLWXURHQ¥RSHVVRD1RLWHPȢEȣGL]HUTXH«SRVV¯YHODYLROD©¥RDGLUHLWRGDSHUVRQDOLGDGHGRQDVFLWXURFXMDSUHtensão a ser reparada surge no momento da ocorrência do dano, tendo ocorrido,

Acolhimento. Decorrência da proteção legal e constitucional da dignidade da pessoa humana
e das limitações positivadas à atividade informativa. Presunção legal e constitucional de
UHVVRFLDOL]D©¥R GD SHVVRD 3RQGHUD©¥R GH YDORUHV 3UHFHGHQWHV GH GLUHLWR FRPSDUDGR 5(VS
M 
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no caso concreto, danos à honra e ao nome do nascituro. No item “c”, referir que,
GHVGHRPRPHQWRGRIDOHFLPHQWRRQDVFLWXURHVW£OHJLWLPDGRDVXFHGHUD-RV«
nos termos do art. 1.798 do CC.
Sugestão de resposta

D  QRVWHUPRVGRVHXDUW|R&µGLJR&LYLOGHDGRWRXDWHRULDGD
personalidade condicional, pela qual a personalidade se inicia com o nascimenWRFRPYLGD&RPEDVHQHVWDWHRULD9LWRU«FRQVLGHUDGRQDVFLWXURHVRPHQWHVHU£
considerado “pessoa” quando nascer com vida, uma vez que o instituto da “pessoa” está atrelado à aquisição de personalidade jurídica.
E  FRQVLGHUDQGR TXH R DUW | GR && S·H D VDOYR GHVGH D FRQFHS©¥RRVGLUHLWRVGRQDVFLWXUR«SRVV¯YHODYLROD©¥RDGLUHLWRGDSHUVRQDOLGDGHGH
9LWRU$VVLPDLQGDTXHRQDVFLWXURQ¥RVHMDFRQVLGHUDGRSHVVRDWLWXODUL]DGHWHUminados direitos da personalidade. A pretensão de reparação surge no momento da ocorrência do dano, antes mesmo do nascimento da criança, pois, na defesa dos direitos da personalidade não-patrimoniais, existe a concessão de
personalidade jurídica formal ao nascituro ou a admissão da aquisição da perVRQDOLGDGHGHVGHDFRQFHS©¥RM£TXHHVWDHVS«FLHGHGLUHLWRVXEMHWLYRQ¥RVH
encontra sob condição suspensiva. Na hipótese em tela, houve danos à honra e
ao nome do nascituro.
c) no momento do falecimento, o nascituro estará legitimado a suceder
-RV«SRLVVHOHJLWLPDPDVXFHGHUDVSHVVRDVM£FRQFHELGDVQRPRPHQWRGDDEHUWXUDGDVXFHVV¥RQRVWHUPRVGRDUWGR&&

(MPE/SP/Promotor/2012) No direito brasileiro, a regra predominante é a
da imutabilidade do nome civil. Entretanto, ela permite mudança em determinados casos. Explique as exceções à regra e seus fundamentos.
Autor: Reyvani Jabour

Direcionamento da resposta

Na presente questão, trata-se das possibilidades de alteração do nome
previstas na Lei dos Registros Públicos, com a regulamentação trazida pela Lei
n. 9.807/98, autorizando a mudança do prenome por apelido público e notório.
Devem ser analisadas, ainda, as possibilidades de alteração do nome quando da
exposição ao ridículo e nas questões atinentes ao estado civil das pessoas.
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3RUˉPGLVFRUUHUVREUHDOHLGHSURWH©¥R¢WHVWHPXQKDH¢Y¯WLPDGDGR
seu interesse na proteção dessas pessoas e de seus familiares, desta forma, conVLGHUDQGRDLPSRUW¤QFLDGHVWHSURJUDPDSDUDDVVHJXUDUDSD]VRFLDOHDVXDGHvida efetivação, possibilitando-se aos protegidos, a alteração completa do nome,
com novo registro civil. Importante registrar que, para completar a questão, deve
ser citado o Princípio da Dignidade Humana como fundamento para todas as
exceções.
Sugestão de resposta

2QRPHDWULEX¯GR¢SHVVRD«XPDIRUPDGHVHUHODLQGLYLGXDOL]DGDQDVRFLHGDGHPHVPRDSµVDPRUWHSRLV«DWUDY«VGHOHTXHDSHVVRDˉFDFRQKHFLGD
no seio da família e da comunidade em que vive. Trata-se da manifestação mais
expressiva da personalidade.
2DUWLJRGR&µGLJR&LYLOGHFRQVDJUDRGLUHLWRDRQRPHQHOHLQcluindo prenome e sobrenome.
2(VWDGRHQFRQWUDQRQRPHIDWRUGHHVWDELOLGDGHHVHJXUDQ©DSDUDLGHQWLˉFDUDVSHVVRDVSHORODGRGR'LUHLWR3ULYDGRRQRPH«HVVHQFLDOSDUDRH[HUcício regular dos direitos e do cumprimento das obrigações.
Assim sendo, as pessoas não podem alterar o nome ao bel prazer, razão
pela qual a Lei n. 6.015/73 consagrava a imutabilidade do prenome.
No entanto, a legislação pátria vem se modernizando como forma de acompanhar o desenvolvimento da sociedade, tendo a regra da imutabilidade do preQRPHVRIULGRPXGDQ©DˊH[LELOL]DQGRRWUDWDPHQWRVREUHDPDW«ULDFRPLQWXLto de adequação às necessidades exigidas, como forma de garantir proteção às
pessoas e ao seu sadio convívio social.
Com a nova redação dada pela Lei n. 9.708/98, o art. 58 “caput” da Lei dos
5HJLVWURV3¼EOLFRVSDVVRXDGLVSRUTXHȢ2SUHQRPHVHU£GHˉQLWLYRDGPLWLQGR-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”. A regra da imuWDELOLGDGHGRSUHQRPHVRIUHXDOWHUD©·HVWRUQDQGRVHRSUHQRPHDVVLPGHˉQLtivo com possibilidade de alteração nos casos expressos em lei. Assim, pode ser
DFUHVFLGR D HVWH RV DSHOLGRV QRWµULRV HQWUHWDQWR YHULˉFDVH D YLQFXOD©¥R GD
eventual alteração às hipóteses disciplinadas pela Lei, não podendo considerar
que o prenome sofra alteração pela simples vontade do seu portador.
A lei de proteção à testemunha e à vítima, dado seu interesse na prote©¥RGHVVDVSHVVRDVHGHVHXVIDPLOLDUHVGHVWDIRUPDFRQVLGHUDQGRDLPSRUW¤Qcia deste programa para assegurar a paz social e a sua devida efetivação, possibilitando-se aos protegidos, a alteração completa do nome, com novo registro
civil.
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