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AULA 02: PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

Prof. Thiago Gomes  

De quem o direito reconhece a vontade? 

1. O QUE É PESSOA? 

É todo aquele ente sujeito de direitos e deveres que, no 

direito brasileiro, divide-se em pessoa jurídica e física. 

2. PESSOA FÍSICA 

Surgimento: A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro (art. 2º, CC). 

Fim da pessoa física:  Se dá com a morte da pessoa 

física. A morte deve, via de regra ser atestada por um 

profissional da medicina. 

 No entanto, em alguns casos, o Código Civil 

admite a presunção de morte para não prejudicar 

direito de terceiros: 

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. 

Ausente 

 O patrimônio do desaparecido não pode ser acéfalo. 

 A requerimento dos interessados (cônjuge, 

companheiro e parente sucessível) ou do Ministério 

Público, o Poder Judiciário reconhecerá tal 

circunstância com a declaração de ausência, 

nomeando curador, que passará a gerir os negócios 

do ausente até o seu eventual retorno, mediante 

arrecadação de seus bens. 

  Tal procedimento encerra-se com a sucessão 

definitiva 

IMPORTANTE: OS EFEITOS SÃO PATRIMONIAIS, 

NÃO SE TRATA DE UMA DECLARAÇÃO DE 

MORTE, MAS SIM DE AUSÊNCIA.  

 

3. CAPACIDADE CIVIL 

 Habilidade de contrair direitos e obrigações. 

 Lei cria certas limitações a determinadas pessoas e, 

dessa forma, evita a ocorrência de possíveis abusos 

ou ilegalidades. 

 Capacidade de Direito/Capacidade de Fato 

 Capacidade civil ≠ Capacidade penal 

  

REGRA GERAL: Considera-se capaz a pessoa física 

maior de 18 anos com desenvolvimento mental completo.  

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES 

 Os menores de dezesseis anos; 

 Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática 

desses atos; 

Obs: Só há que se fazer na incapacidade após a 

decretação da intervenção judicial. 

 Aqueles que, ainda por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade. 

Consequência do ato praticado por incapaz:  Nulo 

quando não realizado por seu representante legal 
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RELATIVAMENTE INCAPAZES 

 Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos 

 Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 

por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido 

 Os excepcionais, sem desenvolvimento mental 

completo 

 Os pródigos 

 

Consequência do ato praticado por incapaz: Nulo 

quando não realizado por seu representante legal 

 A questão do índio 

Emancipação 

 Aquisição da capacidade plena antes dos 18 anos. 

 

 Formas: 

o Concessão dos pais por instrumento público 

o Sentença do juiz 

o Casamento 

o Exercício de emprego público efetivo 

o Colação de grau superior 

o Estabelecimento civil ou comercial 

o Existência de relação de emprego, tendo 

economia própria 

 

 

4. O que é pessoa jurídica? 

É a entidade na qual a lei confere personalidade própria, 

distinta de cada um de seus membros, tornando-a sujeito 

de direitos e obrigações com vistas à consecução de um 

determinado fim. 

 Pode ser formada pela reunião de pessoas físicas 

ou de bens. 

 A principal característica encontra-se na distinção 

entre seu patrimônio e o de seus instituidores. 

Exemplos: Empresas, Associações, União, ONU 

Surgimento: Com o registro do ato constitutivo 

(estatuto/contrato social). 

Classificação (art.44, CC) 

 Direito Público 

o Externo: Outros países e organismos 

internacionais (ONU) 

o Interno: União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, Autarquias e Fundações 

 Direito Privado: Associações, Sociedades, 

Fundações, Organizações religiosas e Partidos 

políticos. 

Término: Dissolução deliberada por seus membros, 

determinação de lei, decurso de prazo, falta da pluralidade 

de sócios, decisão judicial ou administrativa. 

Responsabilidade pelos danos causados a terceiros 

 PJ de Direito Público: Objetiva 

 PJ de Direito Privado: Subjetiva 

Desconsideração da personalidade jurídica (art. 50)  

Ocorre por determinação judicial para que o patrimônio 

dos sócios e administradores responda pelos atos que a 

pessoa jurídica praticar em abuso da personalidade, 

caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial.  

 

Dúvidas... 

www.professorgomes.wordpress.com 

 


