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Conteúdo 
 

 
Das Pessoas Naturais: Da personalidade e da capacidade; dos direitos da 

personalidade.  
Das Pessoas Jurídicas: Disposições Gerais.  

Do Domicílio Civil.  
Dos Fatos Jurídicos: Requisitos de validade do fato jurídico. 

Prescrição e Decadência 
Da Responsabilidade Civil.  

 
 

Exercícios 
Coletânea de Exercícios 
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Pessoas Naturais 
 
 

 "É o ente humano ou o homem, juridicamente considerado. É encarado como o sujeito de direito por 
excelência".  
 
Início da Personalidade Natural 
Art. 2º (C.C) -  A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Inicia-se a personalidade natural a partir do nascimento com vida. De acordo com o Código Civil, a 
personalidade civil começa a existir do nascimento com vida; porém, a lei protege, desde a concepção, os direitos 
do nascituro. Os direitos do nascituro, entretanto, estão condicionados ao nascimento com vida, ou seja, se nascer 
morto, os direitos eventuais que viria a ter estarão frustrados. 
 
Extinção da Personalidade Natural 
Término da existência da pessoa natural.  
Art. 6º (C.C) "A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, 
nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva". 
 
Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: 
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; 
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o 
término da guerra. 
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois 
de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. 
 

O fim da personalidade se dá pela morte real ou natural (óbito - cessam as atividades cerebrais, respiratórias 
e circulatórias), morte presumida (ocorre quando alguém desaparece em situação de perigo que pressuponha a 
probabilidade de falecimento ou for desaparecido ou feito prisioneiro sem localização em até dois anos após o 
término da guerra; deve ser declarada por sentença que fixará a data provável do falecimento, admitindo a 
sucessão provisional e, após, a definitiva), ausência (ocorre quando o indivíduo desaparece por anos ininterruptos, 
sem dar  notícias;  inicia-se  judicialmente  a  curadoria  dos  bens,  passando-se  à sucessão provisória e, após, 
à definitiva – quando é considerado morto apenas para os fins de sucessão. Sua esposa não é considerada viúva).   
  
Comoriência: presunção legal (relativa) de morte simultânea de pessoas. Nestes casos não há transferência de 
bens entre os comorientes.  
  
Mesmo já morta, ou seja, sem personalidade, a pessoa pode ter sua moral transgredida.  
Exemplo: vilipêndio ao cadáver.    
  
Os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes, são indisponíveis (não podem ser transferidos a terceiros), 
vitalícios (só se extinguem com a morte) intransmissíveis (não se transmitem hereditariamente) e essenciais 
(indissociáveis do ser humano).    
Existem alguns direitos da personalidade que são disponíveis, como os direitos autorais (Lei 5.988/73), o direito à 
imagem (Lei 9807/99), direito ao corpo (art. 13 CC), direito da família (art. 1513 CC – protege a privacidade)  
 
Individualização da Pessoa Natural 
Três são os elementos individualizadores da pessoa natural: 
• nome; 
• estado; 
• domicílio. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Nome 
 
O nome apresenta dois aspectos: 
- aspecto individual: diz respeito ao direito que todas as pessoas têm ao nome; 
- aspecto público: é o interesse que o Estado tem de que as pessoas possam se distinguir umas das outras; 
nesse sentido, regulamentou a adoção de um nome por meio da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).  
O nome integra os direitos da personalidade e é composto por até cinco elementos: 
• prenome; 
• patronímico; 
• agnome; 
• título (axiônimo); 
• partícula. 
 
a) Prenome  
O prenome pode ser simples ou composto e é escolhido pelos pais. A regra é de que o prenome é definitivo (artigo 
58 da Lei nº 6.015/73). O nome não goza de imutabilidade, apenas de definitividade. Com o advento da Lei nº 9.807/99, 
além da Lei nº 9.708/98, o prenome, que até então era imutável, passou a ser definitivo, sendo alterado em algumas 
hipóteses acrescidas a outras já existentes antes da reforma.  
 
São elas: 
Em caso de evidente erro gráfico: quando o escrivão grafou o nome equivocado e necessita de uma correção 
(exemplo: o nome deveria ser escrito com Ç e foi escrito com SS). A mudança pode ser feita por requerimento 
simples ao próprio cartório e será encaminhada para o juiz-corregedor deste, sendo ouvido o Ministério Público. 
Se o juiz verificar que realmente houve um erro, autorizará a sua correção. 
  
Prenomes que exponham o seu portador ao ridículo: hoje é mais difícil alguém registrar o filho com prenome 
que o exponha ao ridículo, visto que, com a Lei nº 6.015/73, o escrivão tem o dever de não registrar tais prenomes. 
Os pais poderão requerer autorização ao juiz no caso de o escrivão não registrar o nome escolhido. Caso haja 
necessidade da mudança do prenome por este motivo, deve-se propor ação de retificação de registro e, se o juiz 
se convencer, autorizará a mudança. Em todos os pedidos de retificação, o Ministério Público requer que o juiz 
exija do requerente a apresentação da folha de antecedentes. 
 
Artigo 58 da Lei de Registros Públicos: foi dada nova redação ao citado artigo que dispôs sobre a mudança do 
prenome para o apelido popular (exemplos: Pelé, Xuxa etc.). 
Lei de Proteção às Testemunhas: as pessoas que entrarem no esquema de proteção à testemunha podem 
mudar o prenome e, inclusive, o patronímico, visando permanecerem no anonimato. 
 
ECA: o Estatuto da Criança e do Adolescente criou nova exceção, no caso de sentença que determina a adoção 
plena, em que se cancela o registro da criança, podendo os adotantes mudar tanto o prenome quanto o 
patronímico. 
Também é possível a mudança para o prenome de uso, ou seja, aquele nome que todos conhecem; porém, não 
é o que consta do registro geral (jurisprudencial). 
É possível ainda mudar o prenome para a tradução de prenome estrangeiro. Temos, como exemplo, o nome 
William que traduzido para o português é Guilherme, bem como James, que traduzido torna-se Tiago. 
 
b) Patronímico  
Patronímico é o que designa a origem familiar da pessoa. Não é escolhido pelos pais, visto que a pessoa já nasce 
com o patronímico deles. O patronímico também poderá ser mudado: 
 
Em caso de adoção plena 
 
Com o casamento (visto que tanto a mulher quanto o homem poderão utilizar o patronímico um do outro). Trata-
se de uma faculdade do casal, e se a mulher não quiser, não será obrigada a fazer uso do patronímico do marido. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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A dissolução do casamento poderá mudar o patronímico, ou seja, a mulher que utilizou o patronímico do marido, 
quando do casamento, com a dissolução poderá voltar a usar seu nome de solteira. A Lei dos Registros Públicos 
dispôs que a companheira também pode utilizar o patronímico de seu companheiro, mas se colocaram tantos 
obstáculos que raramente se vê um pedido deferido feito pela companheira. 
De acordo com o artigo 56 da Lei de Registros Públicos, qualquer pessoa poderá, no primeiro ano após completar 
a maioridade, fazer mudanças no seu nome completo, desde que não modifique seu patronímico. Combinando-
se, no entanto, esse artigo com o artigo 58 da mesma lei (prenome imutável), admite-se somente a inclusão de 
patronímico dos pais que não foram acrescentados, para se fugir dos homônimos. Se transcorrer o período 
disposto no artigo 56, poderá, ainda, fazer a mudança pelos mesmos motivos (artigo 57). A diferença é que no artigo 
56 a mudança será administrativa e no caso do artigo 57 deve ser o pedido motivado e mediante ação judicial. 
 
c) Agnome  
Agnome é a partícula acrescentada ao final do nome para diferenciar as pessoas do mesmo tronco familiar e que 
possuam o mesmo prenome e nome.  
Como exemplo, o nome João Manoel da Silva. Outra pessoa da família receberá o nome João Manoel da Silva 
Júnior, Neto, Sobrinho, Segundo, a depender do grau de parentesco. 
 
d) Título (Axiônimo) 
Título é o designativo da pessoa advindo de um grau acadêmico, nobiliário ou profissional. Incluem-se também os 
pronomes de tratamento, como, por exemplo,  
Desembargador Fulano de Tal. O título acompanha o nome onde quer que seja usado.  
Outro exemplo é Doutor Fulano de Tal, incorporando ao nome o título acadêmico. 
 
e) Partícula 
Partícula é a preposição que dá sonoridade ao nome.  
Exemplo: João da Silva.  
 
Estado 
O estado é a soma das qualificações da pessoa na sociedade. Apresenta três aspectos: 
• aspecto individual: diz respeito ao modo de ser das pessoas; são as características pessoais que 

representam a individualidade (exemplo: altura, peso, cor etc.); 
• aspecto familiar: diz respeito à posição que ocupam na família (exemplo: casado, solteiro etc.);  
• aspecto político: diz respeito à qualificação de nacionalidade e cidadania. 
 
O estado possui três características importantes: 
•  irrenunciabilidade: não se pode renunciar aquilo que é característica pessoal; 
•  inalienabilidade: não se pode transferir as características pessoais; 
•  imprescritibilidade: o simples decurso do tempo não faz com que as pessoas percam o estado. 
 
DA CAPACIDADE  
  
É a aptidão para gozar de direitos e assumir obrigações. O Direito Brasileiro prevê a capacidade de Direito ou civil, 
inerente a toda pessoa, e a incapacidade apenas de fato ou de exercício do Direito, ou seja, para a prática dos 
atos da vida civil.   
  
A) CAPAZES  
Maiores de 18 anos ou emancipados. Aptos para praticar validamente todos os atos da vida civil.  
  
B) RELATIVAMENTE INCAPAZES:   
Maiores de 16 e menores de 18 anos; os ébrios, viciados em tóxicos e deficientes mentais com discernimento 
reduzido (sempre que não conseguirem expressar sua vontade); os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo; os pródigos. Devem ser assistidos por pais, tutores ou curadores.   
  
OBS: Lei Especial (6001/73) regulamenta a incapacidade dos índios.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Estes incapazes podem praticar atos da vida civil, desde que assistidos, sob pena de anulabilidade do ato. Alguns 
atos, porém, podem ser praticados isoladamente pelo relativamente incapaz, sem a assistência de seu 
representante legal, dentre eles: fazer testamento, testemunhar, votar, casar.  
  
C) ABSOLUTAMENTE INCAPAZES:  
  
Os menores de 16 anos. Estes são representados por seus pais, tutores ou curadores.    
  
A incapacidade absoluta gera a proibição total do exercício do Direito. Estes incapazes não praticam nenhum ato 
da vida civil, sendo todos eles praticados exclusivamente por seu representante legal, sob pena de nulidade do 
ato.    
 
A incapacidade cessará quando cessar a sua causa (menoridade, dependência química, etc.). Para os menores, 
a incapacidade cessará também pela emancipação que poderá ser voluntária (concedida pelos pais), judicial 
(decretada pelo juiz) ou legal (decorrente de fatos previstos em lei, tais como o casamento, o exercício de emprego 
público efetivo, a formatura em curso superior, o estabelecimento civil ou comercial ou a existência de relação de 
emprego que propicie ao menor, independência financeira). A emancipação legal produz efeitos a partir da prática 
do ato e a voluntária e judicial só depois de registrada no Registro Civil. A emancipação é irrevogável.  
  
OBS: Tanto nos casos de representação quanto de assistência não pode haver conflito de interesses entre o 
assistido /representado e seus pais, tutores ou curadores, sendo passível de intervenção judicial caso isso ocorra, 
com consequente substituição.   
 

  A respeito das Pessoas Naturais, assim diz o C.C. Brasileiro 
 
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
 
Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro. 
 
Art. 3º  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 III - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

Ser absolutamente incapaz significa a necessidade de ser representado em tudo o que se fizer por 
responsável legal.  Contudo, tais responsáveis (representantes), têm poderes limitados, necessitando de 
autorização do juiz e do Ministério Público para realizar atos que representem perda patrimonial para o 
representado, tais como a venda ou a doação de bens. 
 
Art. 4º  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015) (Vigência) 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) (Vigência) 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, 
de 2015) (Vigência) 

No que concerne ao artigo 4o do C.C.B, observamos clara diferença em relação a incapacidade absoluta. O 
relativamente incapaz pratica atos indiretamente através de determinada pessoa, a qual cumpre assisti-lo. 
Somente os atos sem a devida assistência, são passíveis de anulação. Por exemplo, um jovem de 17 anos pode 
vender um terreno de sua propriedade, desde que o responsável concorde e assine a transação conjuntamente. 
No caso de discordância, não há a prática do ato.  
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Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil. 
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente 
de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 
II - pelo casamento; 
III - pelo exercício de emprego público efetivo; 
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, 
o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. 
 
Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos 
em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. 
 
Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: 
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; 
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término 
da guerra. 
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de 
esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. 
 
Art. 8º 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. 
 
Art. 9º Serão registrados em registro público: 
I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 
II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 
III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 
IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 
 
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 
I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o 
restabelecimento da sociedade conjugal; 
II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 
III - dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção. (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 
 

 CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge 
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 
 
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei 
especial. 
 
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, 
para depois da morte. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. 
 
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica. 
 
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
 
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. 
 
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 
 
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem 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. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o 
cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 
 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 
 

 
 

Pessoa Jurídica 
 
Das Pessoas Jurídicas 
 
  Conceito:  
"é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida 
pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações" - Curso de Direito Civil Brasileiro - Maria Helena Diniz - 1.º 
Volume - 3.ª Edição - página 111.  
 
As expressões entes morais, pessoas coletivas, pessoas civis, fictícias, abstratas, intelectuais, de 
existência ideal, universais, compostas, etc. são as mais usadas na legislação comparada segundo a doutrina 
que explica esses entes jurídicos.  
 
A pessoa jurídica tem personalidade e capacidade jurídica.  
 
Assim, pessoas jurídicas são entidades às quais a lei empresta personalidade, capacitando-as a serem sujeitos 
de direitos e obrigações. A principal característica da pessoa jurídica é o fato de ela possuir personalidade própria 
distinta da personalidade de cada um de seus membros. 
 
Natureza jurídica 
 
Várias foram as teorias criadas para fundamentar a existência das pessoas jurídicas que, por sua vez, dividiram-
se em dois grandes grupos: as teorias da ficção e as teorias da realidade. De acordo com os preceitos defendidos 
pelas "teorias da ficção", a pessoa jurídica não possui personalidade, sendo considerada uma verdadeira ficção 
doutrinária ou ficção legal. Essas teorias não foram admitidas no sistema jurídico brasileiro, tendo em vista ser o 
próprio Estado uma pessoa jurídica de Direito Público, da qual emana o Direito pátrio. Assim, as regras emanadas 
de uma ficção seriam, por óbvio, fictícias e, portanto, de observância facultativa. 
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Prevaleceram, então, outras teorias, pertencentes ao grupo das "Teorias da Realidade".  
Essas teorias da realidade se dividem em: 
• teoria da realidade objetiva;  
• teoria da realidade técnica; e  
• teoria da realidade jurídica.  
 
A teoria mais aceita é a Teoria da Realidade Técnica, que possui como um de seus principais expoentes Rudolph 
Von Ihering e que dispõe que a pessoa jurídica resulta de uma técnica utilizada pelo ordenamento jurídico. Assim, 
o legislador, percebendo que as pessoas costumavam unir-se às outras na busca de fins determinados, entendeu 
que esse agrupamento de pessoas, caso preencha determinados requisitos, pode adquirir personalidade própria. 
 
As teorias da realidade jurídica e da realidade objetiva não foram aceitas, tendo em vista nenhuma delas explicar 
como o agrupamento de pessoas adquire personalidade própria. 
 
A pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da de seus membros, ou seja, não se confunde a pessoa 
jurídica com a pessoa de seus componentes. Isso significa que, entre outros exemplos de diferenciação, não se 
podem penhorar bens dos sócios para pagamento de dívidas da pessoa jurídica, ao menos ab initio. Para que as 
consequências não fossem utilizadas com a finalidade de lesar terceiros, surgiu, dentre outros mecanismos legais, 
a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. 
 
Por meio dessa teoria, é permitido ao Juiz, em casos de má-fé, fraude, abusos, atos de insolvência, falência e 
extinção de atividades em caso de má-administração, etc., permitir a penhora dos bens particulares dos sócios, 
sem, todavia, extinguir a pessoa jurídica ou ainda interferir em sua administração, o que se considera bem menos 
lesivo a esta, notadamente em razão de um de seus princípios basilares, a saber, o de sua preservação.  
 
Assim, se ficar provado que os sócios agiram inescrupulosamente para lesionar terceiros, o Juiz poderá 
desconsiderar a pessoa jurídica, passando a enxergar os sócios como pessoas com personalidades próprias. 
 
Por fim, de acordo com o Código Civil, que prevê em seu artigo 50 a teoria da desconsideração, adota-se não 
somente atos objetivamente reveladores de utilização ilícita da pessoa jurídica, mas também atos subjetivamente 
apreciáveis, a exemplo da confusão patrimonial, seguindo orientação de juristas do jaez de Fábio Konder 
Comparatto. 
  

Requisitos para a Constituição da Pessoa Jurídica 
 
A doutrina aponta três requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica, a saber:  
 
Vontade humana criadora 
É necessário que o grupo de pessoas, ao se reunir, tenha a intenção de criar uma pessoa jurídica. Quando há 
vontade para a criação de uma pessoa jurídica, que exercerá atividade empresarial, esse requisito é denominado 
affectio societatis. 
 
Licitude de seus objetivos 
É necessário que o objetivo da pessoa jurídica seja lícito. Se uma pessoa jurídica for constituída com fins lícitos e, 
com o decorrer do tempo, passa a distorcer suas finalidades, praticando atos ilícitos, poderá ser extinta. Registre-
se que a expressão licitude de objetivos deve ser entendida de modo amplo, de forma a inserir em seu conceito a 
moralidade dos atos e objetivos perseguidos. 
 
Observância das condições legais 
As condições que a lei impõe também devem ser observadas pelas pessoas jurídicas, até porque elas só existem 
em razão de um expediente técnico criado pelo ordenamento, em razão das finalidades perseguidas. São 
condições impostas pela lei: 
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a) Elaboração do ato constitutivo 
Sendo uma associação, que tem por natureza a inexistência de fins lucrativos, deve-se elaborar um Estatuto como 
ato constitutivo. Se a pessoa jurídica tiver fins lucrativos, seja uma sociedade civil ou comercial, elabora-se um 
Contrato Social como ato constitutivo. As fundações possuem como ato constitutivo o testamento ou a escritura 
pública. 
 
b) Registro do ato constitutivo 
Somente a partir do registro a pessoa jurídica passa a ter existência legal. O Código Civil dispõe que a existência 
legal da pessoa jurídica começa com o registro dos seus atos constitutivos. Esses atos deverão ser registrados no 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. No caso de sociedade comercial, porém, o contrato social deverá 
ser registrado na Junta Comercial. Uma sociedade de advogados terá seu registro na subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil mais próxima. Para a maioria das pessoas jurídicas basta o registro para que elas tenham 
existência legal.  
 
Enquanto o ato constitutivo não for registrado, a pessoa jurídica não passa de uma mera sociedade de fato. A 
sociedade de fato não tem legitimidade ativa, mas tem legitimidade passiva.  
 

Classificação das Pessoas Jurídicas 
 
Vários são os critérios adotados para a classificação das pessoas jurídicas, dentre os quais passamos a explicitar, 
para fim de entendimento, os que abaixo seguem:  
 
Quanto à nacionalidade 
De acordo com o critério da nacionalidade, as pessoas jurídicas classificam-se em: nacionais e estrangeiras. 
  
Quanto à estrutura interna 
a) Corporações 
 
O que caracteriza a corporação é a existência de seus membros. Toda corporação é representada por um grupo 
de pessoas, sendo que o patrimônio não é essencial. No Direito Romano, as corporações eram conhecidas como 
universitas personarum. 
 
As corporações têm por objetivo sempre o bem-estar de seus membros, ou seja, existem para beneficiar os seus 
membros, a exemplo de uma Sociedade Comercial, que tem por finalidade a geração de lucro a estes. 
 
O gênero corporações se subdivide em: 
 
Associações: são corporações sem fins lucrativos. Podem ter variadas finalidades, no entanto não visam ao 
lucro. 
 
Sociedades civis ou comerciais: as sociedades, tanto civis quanto comerciais, visam sempre ao lucro. 
Somente as sociedades comerciais praticam atos de comércio. As sociedades civis, em geral, são constituídas por 
profissionais liberais e prestadores de serviço, a exemplo de sociedades de advogados, sociedades de médicos 
etc. 
 
b) Fundações 
Fundação é um patrimônio destinado a um determinado fim, ou seja, o que é essencial na fundação é o seu 
patrimônio. No Direito Romano, as fundações eram conhecidas como universitas bonorum. 
 
O objetivo das fundações será sempre o bem-estar da sociedade, ou seja, as fundações existem para beneficiar 
a sociedade, a coletividade, e não o instituidor ou sua diretoria. Como exemplo, pode ser citada a Fundação de 
Combate ao Câncer. 
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As fundações poderiam ser comparadas às sociedades civis, no entanto não têm fins lucrativos. Sendo um 
patrimônio destinado a um determinado fim, esse objetivo é determinado pelo seu instituidor, ou seja, o dono do 
patrimônio é quem vai determinar a finalidade da fundação. 
 

Fases de Criação de uma Fundação (Art. 62 à 69 do CC) 
 
A criação de uma fundação passa por quatro fases: 
 
1.ª fase - ato de dotação: é o momento em que o instituidor destina determinados bens para a criação da 
fundação. O Código Civil dispõe que o ato de dotação poderá ser feito por escritura pública ou por testamento. Se 
o ato de dotação for feito por testamento e o patrimônio for insuficiente para a finalidade da fundação, ele será 
convertido em títulos da dívida pública para ser aumentado a fim de que se atinja o montante necessário para que 
a fundação possa funcionar; 
 
2.ª fase - elaboração dos estatutos: pode ser elaboração própria ou elaboração fiduciária. A elaboração 
própria se dá quando o instituidor elabora pessoalmente o estatuto. A elaboração fiduciária é a modalidade de 
elaboração em que esta fica a cargo de alguém de confiança do instituidor. O Código de Processo Civil, dedica 
uma grande importância ao Ministério Público, quanto à sua atuação junto às fundações. Determina a lei que o 
Ministério Público tem o dever de fiscalizar, ingressar com ação para destituir a diretoria e até extinguir a fundação, 
em caso de ilicitude de seu objeto. O Código de Processo Civil dispõe que, se a pessoa que ficou encarregada da 
elaboração dos estatutos não a fizer dentro de 6 meses, esta elaboração ficará a cargo do Ministério Público, 
passando por uma apreciação do juiz; 
 
3.ª fase - aprovação dos estatutos: em geral, sendo elaborados pelo próprio instituidor ou pela pessoa de 
sua confiança, os estatutos passarão pela aprovação do Ministério Público. Caso o Ministério Público não os 
aprove, poderão passar pela apreciação do Juiz da comarca, de forma subsidiária, para que seja pelo magistrado 
suprida a aprovação do Ministério Público. Sendo os estatutos, entretanto, elaborados pelo Ministério Público, 
deverão, sempre, passar pela aprovação do juiz; 
 
4.ª fase - registro: após vencidas todas as fases anteriores, a fundação deverá ser registrada no Cartório do 
Registro das Pessoas Jurídicas. 
 
Havendo necessidade de alteração dos estatutos, esta alteração não poderá contrariar a finalidade da fundação, 
devendo ser aprovada pela maioria absoluta dos seus membros e passar pela aprovação do Ministério Público. 
 
Os bens de uma fundação são inalienáveis, entretanto, admite-se a venda de seus bens, desde que o produto da 
venda seja aplicado na própria fundação, que o pedido de alienação passe por prévia audiência do Ministério 
Público e que haja autorização judicial. 
 
Em relação às hipóteses de extinção das fundações, o Código Civil determina os casos em que pode ocorrer a 
extinção de uma fundação, quais sejam: 
 
• quando vencer o prazo de sua duração (entretanto é raro, tendo em vista que normalmente não se 

dispõe prazo de duração); 
• quando se tornar nociva, o Ministério Público poderá ingressar com uma ação visando à sua extinção; 
• quando se tornar impossível a sua manutenção (a causa mais comum, nessa hipótese, é o surgimento 

de dificuldades financeiras. 
 
Quando uma fundação se extingue, deve-se verificar se o próprio instituidor já previu a destinação dos bens. Se 
não o fez, os bens deverão ficar com outra fundação de fins iguais ou semelhantes, sendo sempre no mesmo 
Município. Caso não haja fundações de fins iguais ou semelhantes no mesmo Município, os tribunais aplicam, por 
analogia, destinando os bens para o Município. 
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Classificação das pessoas jurídicas quanto à extensão de sua atuação 
 
Em relação à seara de atuação das pessoas jurídicas, estas se classificam em: 
 
a) Pessoas Jurídicas de Direito Público 
As pessoas jurídicas de Direito Público se subdividem, por sua vez, de acordo com seus objetivos e extensão de 
sua área de atuação. São elas: 
 
Pessoas Jurídicas de Direito Público Externo: são os diversos países, as diversas nações, incluindo-se 
organismos internacionais tais como a ONU, a OEA, a OTAN etc. (artigo 42 do Código Civil) 
 
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno: são aquelas cuja atuação se restringe aos interesses e 
limites territoriais do país.  
Podem ser: Administração Direta (União, Estados, Municípios) ou Administração Indireta (autarquias, fundações 
públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas (artigo 43 do Código Civil) 
 
b) Pessoas Jurídicas de Direito Privado (artigo 44 do Código Civil) 
Conforme anteriormente verificado, as pessoas jurídicas de Direito Privado se subdividem em corporações e 
fundações de Direito Privado, com todas as subdivisões antes estudadas. 
  

Responsabilidade das Pessoas Jurídicas 
 
A responsabilidade civil, notadamente a extracontratual, tem por norte o princípio da individualização, ou seja, cada 
um responde pelos danos decorrentes de seus atos. Em relação às pessoas jurídicas, pessoas reais criadas em 
razão de uma necessidade social, para melhor atendimento dos fins a que se destinam, a regra geral é a de que 
as pessoas jurídicas respondem pelos atos dos seus prepostos e empregados. Com efeito, o Código Civil dispõe 
que também as pessoas jurídicas de Direito Privado respondem pelos atos de seus empregados. Pelo fato de 
conter a expressão "abrange as pessoas jurídicas, que exercerem exploração industrial", foi interpretado de forma 
restritiva durante muito tempo, de modo a entender que somente as pessoas jurídicas com fins lucrativos 
respondessem pelos atos de seus empregados. 
 
O entendimento hoje da doutrina e da jurisprudência é, no entanto, no sentido de que todas as pessoas jurídicas 
respondem pelos atos praticados por meio de seus prepostos e empregados, independentemente de terem ou não 
fins lucrativos. 
 

A Desconsideração da Pessoa Jurídica 
 
Apesar dos inúmeros progressos advindos da conjugação de esforços pelo homem na luta do crescimento e 
desenvolvimento de seus empreendimentos, a pessoa jurídica pode trazer malefícios que podem importar num 
elevado teor de danosidade dentro da estrutura econômico-social. 
 
Isso pode se dar de diversas formas, como verificamos no dia à dia, uma vez que a empresa jurídica pode ser 
fachada para atividades, no campo penal, como a lavagem de capitais ou a evasão de dívidas e nos demais 
campos do direito, dar margem a fraudes contra credores, simulações, constituição irregular de sociedade, atos 
jurídicos eivados de dolo, contratos leoninos, exploração da atividade econômica abrangendo atividades que 
envolvam o monopólio e o trust, além de dar azo a fugir da malha fina realizada pela Receita Federal. 
 
A gestão dolosa da personalidade jurídica pode gerar efeitos catastróficos em todo o ordenamento, como podemos 
verificar das prováveis utilizações escusas da pessoa jurídica. A fraude à lei e aos direitos creditícios serão 
resultado de seu mau uso. Mas, o anteparo da fraude que encontrava escondida em simulações obscuras de atos 
jurídicos foi rompido com a evolução jurisprudencial, que atenua em certas circunstâncias a autonomia da pessoa 
jurídica, permitindo que a reparação da fraude e da lesão sejam feitos mediante a expropriação de bens de seus 
sócios. 
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Preleciona a eminente civilista Maria Helena Diniz que “há a mais completa independência entre os sócios ou 
associados e as pessoas jurídicas de que fazem parte, inexistindo qualquer responsabilidade daqueles para com 
as dívidas destas, no que é confirmado pela 1ª parte do art. 596 do Código de Processo Civil. Somente em 
raríssimas exceções, previstas em lei, é que o sócio poderá ser demandado pelo pagamento do débito, tem direito 
de exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade (CPC, art. 596, 2ª parte) (Curso de Direito Civil Brasileiro, 
Saraiva, 2004, v.1, p. 275). 
 
Interessa-nos, por óbvio, verificar a atuação da “teoria da desconsideração da personalidade jurídica” sobre a 
autonomia que há entre os bens da sociedade e os bens particulares dos sócios. 
 
Historicamente, na doutrina é citado o célebre caso Salomon Versus Salomon & Company, na Inglaterra, em 1897. 
Segundo consta, o comerciante Aaron Salomon constituiu uma companhia com seis parentes. Para cada parente 
distribuiu uma ação, e para si reservou 20.000 ações representativas de sua contribuição ao capital social. Salomon 
cedeu seu fundo de comércio à companhia e colocou-se numa posição de credor privilegiado em relação aos 
eventuais credores desta. Em suma, a companhia pouco depois começou a atrasar seus pagamentos e, num 
segundo momento, entrou em liquidação. O liquidante verificou que os bens eram insuficientes para satisfazer 
todas as obrigações garantidas, e nada sobraria aos credores quirografários. Para defendê-los, o liquidante 
sustentou que a atividade da companhia era a própria atividade pessoal de Aaron Salomon, de modo que este 
deveria ser responsabilizado pelos pagamentos. O juiz de primeira instância e a Corte de Apelação acolheram o 
requerimento e decidiram pela responsabilidade de Salomon. Posteriormente, a Casa dos Lordes reformou a 
decisão fazendo prevalecer a separação patrimonial e a irresponsabilidade dos sócios (cf. Amador Paes de Almeida, 
Execução de bens dos sócios, Saraiva, 2004, p. 189). 
 
Este caso teve grande repercussão não somente na Inglaterra, como também nos Estados Unidos da América, 
Alemanha, França e Itália, originando pela via doutrinária a elaboração da disregard doctrine ou, entre nós, teoria 
da desconsideração da pessoa jurídica ou teoria da penetração, ou, ainda, superamento da pessoa jurídica. 
Pela teoria da desconsideração, quando restar comprovada a ocorrência de golpes, fraudes ou abuso de direito 
para subtrair-se a algum dever, o credor da pessoa jurídica poderá avançar sobre o patrimônio pessoal dos sócios 
da empresa, para satisfazer o seu crédito. 
 
O Código Civil de 2002 reza em seu art. 50 o seguinte: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 
 
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) dispõe em seu artigo 28, caput, o seguinte: “O juiz poderá 
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. 
 
Verifica-se, icto oculi que o dispositivo contido no CDC é muito mais abrangente do que o previsto do CC, e não 
poderia ser diferente, posto que este tem aplicação onde há relação de consumo e no estatuto protetivo do 
consumidor há a presunção de que este é parte hipossuficiente. Aqui, a legislação “permite a desconsideração 
não só em caso de fraude, mas até na hipótese de simples má administração (o que é ... um caso de 
responsabilidade objetiva). (Rizzatto Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Saraiva, 2004, p. 673). 
 
Em atenção à função social da empresa, convém salientar que “a desconsideração da pessoa jurídica não atinge 
a validade do ato constitutivo, mas a sua eficácia episódica. Uma sociedade que tenha autonomia patrimonial 
desconsiderada continua válida, assim como válidos são todos os demais atos que praticou, a separação 
patrimonial em relação aos seus sócios é que não produzirá nenhum efeito na decisão judicial referente àquele 
específico ato objeto da fraude” (Fábio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, Saraiva, 2003, p. 127). 
 
O superamento da pessoa jurídica se dá nos autos de um processo através de uma decisão interlocutória, onde o 
magistrado expressamente declara que a personalidade jurídica está sendo desconsiderada e declina o motivo 
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que o levou a este posicionamento. No mais, incumbirá ao credor indicar os bens particulares dos sócios que 
pretende ver penhorados e daí por diante a execução segue o seu curso. 
 
Como visto, pode-se concluir que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um eficaz instrumento 
à disposição dos credores vítimas de atos fraudulentos ou abusivos perpetrados por pessoas jurídicas que não 
possuem patrimônio para saldar as suas obrigações. 
 
Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 
I - da União, o Distrito Federal; 
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 
III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde 
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 
 
Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado 
domicílio para os atos nele praticados. 
 
Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante 
às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela 
corresponder. 
 
Extinção da Pessoa Jurídica 
 
A extinção da pessoa jurídica é o fim da sua existência ou perecimento da sua organização. Pela extinção da 
pessoa jurídica desvinculam-se os elementos humanos e materiais que embasavam a sua existência.  Somente 
se considera extinta a pessoa jurídica após a finalização do processo de liquidação. No quadro abaixo seguem as 
hipóteses de extinção da pessoa jurídica. 
 

  Hipóteses previstas no art. 1033, CC 
 Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: 
 
I – o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a 
sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; 
II – o consenso unânime dos sócios; 
III – a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; 
IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; 
V – a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. 
  

Hipóteses previstas na Lei de nº 6.404/76 - Lei das SA 
  
Art. 206. Dissolve-se a companhia: 
  
I – de pleno direito: a) pelo término do prazo de duração; b) nos casos previstos no estatuto; c) por 
deliberação da assembleia-geral (art. 136, X); d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em 
assembleia-geral ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado 
o disposto no artigo 251; e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. 
 
II – por decisão judicial: a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista; 
b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem 
5% (cinco por cento) ou mais do capital social; c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei; 
  
III – por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei 
especial. 
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Art. 219. Extingue-se a companhia: 
  
I – pelo encerramento da liquidação; 
  
II – pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades. 
  
 Outras hipóteses  
a) no caso de tornar-se impossível, ilícita ou, criada para determinada finalidade, esta tenha sido 
atingida; 
  
b) por tornar-se nociva ou impossível a sua manutenção, tudo isso reconhecido por decisão judicial após 
ação promovida pelo Ministério Público ou pelo interessado. 

 
  A respeito das Pessoas Jurídicas, assim diz o C.C. Brasileiro 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. 
 
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
I - a União; 
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - os Municípios; 
IV - as autarquias; 
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado 
estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. 
 
Art. 42.  São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem 
regidas pelo direito internacional público. 
 
Art. 43. Contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
 
Art. 44.  São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - as associações; 
II - as sociedades; 
III - as fundações. 
IV - as organizações religiosas;  
V - os partidos políticos.  
§ 1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, 
sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 
funcionamento.  
§ 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do 
Livro II da Parte Especial deste Código.  
§ 3o Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica.  
 
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-
se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, 
por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 
 
Art. 46.  O registro declarará: 
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I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver; 
II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 
III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 
V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 
VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. 
 
Art. 47.  Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos 
no ato constitutivo. 
 
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos 
presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem 
a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 
 
Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, 
nomear-lhe-á administrador provisório. 
 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares 
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
 
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela 
subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. 
§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. 
§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de 
direito privado. 
§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. 
 
Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ASSOCIAÇÕES 

 
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. 
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
 
Art. 54.  Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 
I - a denominação, os fins e a sede da associação; 
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 
III - os direitos e deveres dos associados; 
IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005) 
 
Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens 
especiais. 
 
Art. 56.  A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. 
Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência 
daquela não importará, de per si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo 
disposição diversa do estatuto. 
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Art. 57.  A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que 
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
 
Art. 58.  Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente 
conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. 
 
Art. 59.  Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
I – destituir os administradores; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
II – alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da 
assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto, bem como os 
critérios de eleição dos administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
 
Art. 60.  A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
 
Art. 61.  Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, 
as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não 
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, 
estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. 
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da 
destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as 
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. 
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, 
instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do 
Estado, do Distrito Federal ou da União. 
 

CAPÍTULO III 
DAS FUNDAÇÕES 

 
Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. 
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de: (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 
I – assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
III – educação; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
IV – saúde; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
V – segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; (Incluído 
pela Lei nº 13.151, de 2015) 
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
IX – atividades religiosas; e (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
X – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 
 
Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não 
dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. 
 
Art. 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a 
propriedade, ou outro direito real, sobre os bens dotados, e, se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por 
mandado judicial. 
 
Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão 
logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à 
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aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. 
Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 
cento e oitenta dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. 
 
Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. 
§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios. (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 
§ 2o Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo 
Ministério Público. 
 
Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: 
I - seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação; 
II - não contrarie ou desvirtue o fim desta; 
III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual 
ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado. (Redação dada 
pela Lei nº 13.151, de 2015) 
 
Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao 
submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para 
impugná-la, se quiser, em dez dias. 
 
Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua 
existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o 
seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada 
pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. 
 

 
 

DOMICÍLIO 
 
O conceito de Domicílio é determinado pela combinação dos artigos 70 a 78 do Código Civil Brasileiro.  
 
O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.  Se, 
porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu 
qualquer delas. 
 
É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. 
Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe 
corresponderem. 
 
Caso a pessoa natural não tenha residência habitual, será considerado seu domicílio o lugar onde for encontrada. 
Até agora tratamos do “domicílio voluntário geral”, ou seja, o determinado pela vontade da pessoa de se 
estabelecer em um determinado local. 
 
Há ainda o que a doutrina denomina de “domicílio voluntário especial”: nos contratos escritos, poderão os 
contratantes especificar domicílio onde se exercitam e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Trata-
se do denominado foro de eleição. 
 
Finalmente trás, a lei, a noção de “domicílio necessário” para certas pessoas: 
 
Domicílio civil do funcionário público: é o local onde exerce a sua atividade.  
Domicílio civil dos ciganos, viajantes e nômades: é o local onde ele se encontra. 
Domicílio civil dos tripulantes de navios e aviões quando em serviço: é o local onde se encontra matriculado 
o navio ou avião.  
Domicílio civil dos incapazes: apenas os indivíduos com capacidade civil podem apresentar domicílio civil. 
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Assim, o domicílio civil dos incapazes é o local onde se encontram domiciliados os seus responsáveis legais.  
Domicílio civil do presidiário: é o local onde ele se encontra cumprindo sentença.  
 
Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 
I - da União, o Distrito Federal; 
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 
III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde 
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 
 
Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado 
domicílio para os atos nele praticados. 
 
Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante 
às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela 
corresponder. 
 

  A respeito do Domicílio, assim diz o C.C. Brasileiro 
 

Do Domicílio 
 
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 
 
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 
domicílio seu qualquer delas. 
 
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é 
exercida. 
Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para 
as relações que lhe corresponderem. 
 
Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 
 
Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar. 
Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que 
deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a 
acompanharem. 
 
Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 
I - da União, o Distrito Federal; 
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 
III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde 
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 
§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado 
domicílio para os atos nele praticados. 
§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no 
tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a 
que ela corresponder. 
 
Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 
Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em 
que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a 
sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; 
e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 
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Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde 
tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro 
onde o teve. 
 
Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os 
direitos e obrigações deles resultantes. 
 

 
 

Dos Bens 
 

Do latim, bene: virtude, felicidade, utilidade, riqueza. 
 
A palavra bem apresenta vários sentidos análogos, semelhantes, mas não idênticos. 
Num sentido utilitário, bem é aquilo que representa a satisfação de uma necessidade imediata. Num sentido ético, 
bem é aquilo que se mostra conforme a norma social, ao ideal de moralidade do grupo social e que, por isso, deve 
ser buscado em si mesmo. Na verdade, bem é toda coisa dotada de valor. O que é valor? É a importância que se 
atribui a uma coisa. 
 
Sendo coisa tudo o que tem existência corporal ou espiritual, real, abstrata ou imaginária, na verdade, para o 
Direito, bem é a coisa que possui valor econômico ou moral. Embora alguns autores confundam coisa e bem, é 
fato que bem é espécie do gênero coisa. Somente as coisas que têm valor constituem Bens. No dizer de Plácido 
e Silva, "toda coisa, todo direito, toda obrigação, enfim, qualquer elemento material ou imaterial representando 
uma utilidade ou uma riqueza, integrado no patrimônio de alguém e passível de apreciação monetária, pode ser 
designada bem" (Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro, Forense, 1º v., 1980). 
 
E não importa que as coisas consideradas Bens sejam corpóreas ou incorpóreas. Os direitos incidentes sobre 
coisas incorpóreas também são Bens. 
Exemplos: direitos autorais e os direitos creditórios. 
 

Bens considerados em si mesmos. 
 

Aqui está a classificação dos bens em: 
 
•  móveis ou imóveis; 
•  fungíveis ou infungíveis; 
•  consumíveis ou inconsumíveis; 
•  divisíveis ou indivisíveis 
•  singulares ou coletivos. 
 

• Bens Corpóreos ou Materiais: são as coisas tocáveis, de existência material. São transferidos de um 
patrimônio para outro através de contratos translativos da propriedade como a compra e venda, troca, 
doação, etc.  

Exemplos típicos são: uma casa, um terreno, um carro, dentre outros. 
 
Obs.: O gás é coisa corpórea e móvel enquanto a energia elétrica mesmo não tendo corpo é considerada coisa 
móvel. (CP art. 155, § 3º). 
 

• Bens incorpóreos ou imateriais: os direitos, modo geral, são bens incorpóreos ou intangíveis. São 
bens de existência abstrata, transferíveis de um patrimônio para outro através da cessão, daí a expressão 
"cessão de direitos".  

Exemplos típicos são: a propriedade literária, científica, artística, direitos autorais, propriedade industrial e outras. 
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Bens Móveis: 
 

• Bens móveis por sua própria natureza: são aqueles que podem ser transportados de um lugar para 
outro sem que sejam destruídos, perdendo, assim, a sua essencialidade; 

 
• Bens móveis para os efeitos legais: são aqueles que independentemente de sua mobilidade física 

o Direito os considera móveis para os efeitos da Lei. São determinados bens incorpóreos que a Lei 
expressamente trata como móveis. Estão elencados no CC. (arts. 82, 83 e 84). 

 

Bens Imóveis: 
 

• Bens imóveis por sua própria natureza: o solo (constituído de partes líquidas e sólidas) com a sua 
superfície, seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e os frutos pendentes, o 
espaço aéreo (supersolo, coluna atmosférica) e o subsolo. As águas são regidas por uma lei especial, o 
Código das Águas, bem como as jazidas e demais riquezas do subsolo estão sujeitas ao Código de Minas; 

 Estão elencados no CC (arts. 79, 80 e 81) 
 

• Bens imóveis para os efeitos legais: são aqueles que a Lei os considera imóveis independentemente 
de sua condição física.  

Exemplo:  enfiteuse; anticrese; servidão; 
 

• Bens imóveis por acessão física artificial: é tudo aquilo que o homem incorpora permanentemente 
ao solo.  

Exemplo: a semente plantada, os tijolos, telhas e demais materiais incorporados a uma construção imobiliária; 
 

• Bens imóveis por acessão intelectual: são os bens naturalmente móveis que a vontade humana os 
torna imóveis por um vínculo puramente subjetivo.  

Exemplo:  as máquinas, animais e outros utensílios postos à disposição de determinado fundo de comércio. 
 

Coisas Fungíveis e Consumíveis: 
 

• Fungíveis / infungíveis. 
 
A fungibilidade é própria das coisas móveis, entretanto, existem móveis infungíveis. Os imóveis são sempre 
infungíveis; 
 

• Consumíveis / inconsumíveis. 
 
São consumíveis os bens que se destroem pelo uso (consumo). São juridicamente consumíveis, no ato da 
negociação, os gêneros quando alienados pelos comerciantes, embora nessa ocasião não se destruam. 
 

Coisas Divisíveis e Indivisíveis: 
 
A divisibilidade é própria, mas não exclusiva dos bens corpóreos. 
 

• Divisíveis; 
• Indivisíveis. 

 
Obs.: São indivisíveis por determinação legal: a hipoteca e as servidões prediais. 
 
A vontade, o querer das partes envolvidas numa relação jurídica pode tornar uma coisa naturalmente divisível em 
indivisível. 
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