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1. Personalidade 

- Em direito, ser pessoa significa ter uma personalidade. 

Quem determina a personalidade é a ordem jurídica.  

- A personalidade é atribuída aos seres humanos, outros 

entes e até coisas.  
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1. Personalidade 

- Personalidade e estado são atributos diversos. A 

personalidade é a condição sem a qual não se pode fazer 

uso de qualquer direito e o estado é o modo de existir da 

pessoa. 

-  Aquele que não possui personalidade não é sujeito de 

direito.  
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1. Personalidade 

- Em linhas gerais, a lei civil vigente determina  que a 

personalidade do homem começa com o nascimento com 

vida, assegurando, ao nascituro, desde a concepção a 

proteção se, ao final, houver nascimento com vida.  
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1. Personalidade 

- A personalidade se exaure com a morte. Algumas 

legislações preveem que também pode ser extinta pela 

morte civil. 

 



 
 

Personalidade. Comoriência. Estado. Certificação Legal do 
Estado Civil. 

 
 

1. Personalidade 

- O direito da personalidade sob a perspectiva do Direito 

Internacional Privado também é tema de relevo ao qual a 

LINDB faz referência. 
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1. Personalidade 

- Segundo Haroldo Valladão, no tema, o direito à vida, à 

liberdade, à honra, ao nome, à imagem, não podem 

depender, para a segurança e proteção da pessoa, no Brasil, 

de outra lei que não seja a brasileira, que é básica para a 

sua própria personalidade e suas qualidades essenciais. 
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1. Personalidade 

- Não por outro motivo têm-se que os direitos da 

personalidade, inclusive o nome, serão protegidos 

segundo o Direito brasileiro. 

- A LINDB prevê o domicílio como elemento de conexão 

definidor da legislação aplicável quanto à personalidade, 

nome, capacidade e direitos de família. 
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LINDB, art. 7º  

A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as 

regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família. 
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2. Comoriência 

- Preceitua o artigo 6º do Código Civil que “a existência da 

pessoal natural termina com a morte”, destacando-se 

assim a importância da indicação do momento da morte, 

já que com a morte abre-se a sucessão. 
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2. Comoriência 

- Se duas pessoas ou mais morrerem no mesmo momento 

sem se poder indicar se uma morte antecedeu a outra, 

essas mortes serão consideradas simultâneas. 
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2. Comoriência 

- O Código Civil, em seu artigo 8º, assim estabeleceu “se 

dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se 

podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos 

outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”. 
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2. Comoriência 

- Em relação à morte simultânea, quando duas ou mais 

pessoas morrem num desastre, sem que se possa 

determinar quem morreu primeiro, no Brasil 

consideramos, por presunção, como simultaneamente 

mortos. É o que se chama de comoriência.  
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2. Comoriência 

- Outros ordenamentos jurídicos dispõem de maneira 

diversa.  

- O direito inglês considera o mais novo ter sobrevivido ao 

mais velho.  
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2. Comoriência 

- O direito francês estabelece mais de um critério, tais 

como: presume a sobrevivência do mais velho se os mortos 

tinham menos de 15 anos; se todos tinham mais de 70 

anos, a presunção é o do mais moço; se uns tinham menos 

de 15 anos e outros mais de 70 anos, presume-se a 

sobrevivência dos mais moços;  
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2. Comoriência 

- (...) se todos tinham mais de 15 anos e menos de 70 anos, 

presume-se a sobrevivência dos homens, se a idade for a 

mesma ou não houver diferença superior a 1 ano; se forem 

do mesmo sexo, presume-se a sobrevivência do mais moço. 
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2. Comoriência 

- A fim de tutelar a comoriência, é possível observar 

diversos sistema de Direito Internacional Privado: 

a) Deve-se aplicar a Lex Causae (Bar, Bustamante e Bartin);  

b) A lei do lugar do acidente é que deve ser aplicada (Pillet);  

c) O juiz tem liberdade para julgar (Weiss, Despagnet e 

outros);  
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2. Comoriência 

d) Deve ser aplicada a lei da nacionalidade dos comorientes 

(Pontes de Miranda);  

e) A lei a ser aplicada deve ser a Lex Fori (Valery). 
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2. Comoriência 

- O Código de Bustamante (Convenção de Direito 

Internacional Privado – Havana – Decreto nº 18.871/29), 

em seu art. 29, estabelece que, em havendo comoriência, 

a regulamentação se dará pela lei pessoal de cada um dos 

falecidos em relação à sua respectiva sucessão. 
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Código de Bustamante, Art. 29.  

 

As presunções de sobrevivência ou de morte simultânea, na 

falta de prova, serão reguladas pela lei pessoal de cada um 

dos falecidos em relação à sua respectiva sucessão. 

 

 



 
 

Personalidade. Comoriência. Estado. Certificação Legal do 
Estado Civil. 

 
 

2. Comoriência 

- No Brasil, não há dispositivo de lei específico sobre o 

tema. Entretanto, o caput do art. 7º da LINDB acaba por 

apontar para o critério do domicílio para designar 

legislação aplicável ao feito. 

- Assim o é, pois estamos a tratar de direito da 

personalidade. 
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LINDB, art. 7º. 

A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as 

regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família. 


