Direitos da
Personalidade
do morto
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Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem
, a transmissão da
pública, a divulgação de
, ou a publicação, a exposição ou a utilização
da
de uma pessoa poderão ser proibidas,
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
, a
ou a
couber, se lhe atingirem a
, ou se se destinarem a
.
Em se tratando de
ou de
ausente, são partes legítimas para requerer essa
proteção o
cônjuge,
os ascendentes ou
os descendentes.
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Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem
, a transmissão da
pública, a divulgação de
, ou a publicação, a exposição ou a utilização
da
de uma pessoa poderão ser proibidas,
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Em se tratando de
ou de
ausente, são partes legítimas para requerer essa
proteção o
cônjuge,
os ascendentes ou
os descendentes.
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, a transmissão da
pública, a divulgação de
, ou a publicação, a exposição ou a utilização
da
de uma pessoa poderão ser proibidas,
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Em se tratando de
ou de
ausente, são partes legítimas para requerer essa
proteção o
cônjuge,
os ascendentes ou
os descendentes.
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É possível a tutela judicial dos
direitos da personalidade da pessoa certo
morta.

errado

Na tutela ao direito à imagem do
morto ou do ausente, na qualidade de
lesados
indiretos,
são
partes
certo
legítimas para requerer a reparação:
o cônjuge, os ascendentes, os
descendentes ou os colaterais até o
4.º grau.
errado
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Na tutela ao direito à imagem do
morto ou do ausente, na qualidade de
lesados
inxdiretos,
são
partes
certo
legítimas para requerer a reparação:
o cônjuge, os ascendentes, os
descendentes ou os colaterais até o
4.º grau.
errado
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