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perda

=
1

Direito

Sim

MO RTE
Fim dos direitos de
personalidade e
capacidade

Capacidade
Exercício

Encerramento da
atividade cerebral
Existe o corpo ou parte dele
para se comprovar o óbito
Morte real
CO MO RIÊNCIA

Refere-se a morte real de 2 ou mais pessoas na
mesma ocasião s/ q se possa identificar quem
veio a óbito em primeiro lugar
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Morte presumida s/
declaração de
2
ausência

Não há corpo mas a
probabilidade da pessoa estar
morta é muito considerável

Nesta hipótese embora não se
tenha o corpo para
comprovação do óbito, há, uma
presunção de que o falecimento
tenha acontecido razão pela
qual se dispensa a realização
de um processo de ausência.
Entre o desaparecimento e a
decretação de morte apenas se
exige provas de que foi tentada
a localização.

Em 3 situações esta
presunção ocorrerá

Presumi-se a morte de quem corria
risco, seja por meio de ameaças, ou
por questões de saúde

Grave
doença

Provando o risco, e que eu busquei a
pessoa; a decretação de morte é
Sequestro
rápida. Só depende que eu
comprove o RISCO e BUSCA.

Presumi-se a morte de quem serviu
como combatente e após dois anos
do fim da guerra, não retornou.

Se tenho um familiar
Q ueda de Aeronáves que mora num prédio
que desabou, isso nào
é prova
Refere-se ao procedimento previsto
Desabamentos
na lei 6015/ 1973 por meio do qual
PRO VA
Só se a
é presumida a morte daqueles que
Q UE A
se encontrem, comprovadamente em O utras situações de presença
PESSO A
determinado local o qual foi abatido conhecimento público da pessoa ESTAVA NO
for certa.
por uma catástrofe.
notório
LO CAL
Justificação de Ó bito
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Morte presumida
3 com declaração de
ausência
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Não há presunção de óbito. Eu
preciso passar pelo processo
de ausência q ao final de tudo
conclui/ considera-se morto.

Mínimo 10
anos
Vai do
desaparecimento

Consequencia
existencial

Decisão

Se a pessoa volta,
reaparece, é
descoberto que ela
está vivo, revoga-se
a decisão judicial q
ele morreu.

Média 23
anos para
se
decretar a
morte de
alguém

Consequencia
patrimonial

O utra história.

Volta tudo ao
normal. RG, CPF, etc.

Não exi ste o pr azo de 24h par a n oti ci ar desapar eci do de al gu ém par a as au tor i dades

