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AULA 04: PESSOA JURÍDICA 

Prof. Thiago Gomes 

 

1. QUESTIONAMENTOS INICIAIS 

 Aspectos históricos 

O que levou a criação da pessoa jurídica? 

 

 Conceito 

o Consiste no conjunto de pessoas ou de bens 

dotado de personalidade jurídica própria e 

constituído na forma da lei para a consecução de 

fins comuns. 

o A pessoa jurídica pode exercer atividades com 

finalidade altruística ou lucrativa. 

o A principal característica da pessoa jurídica 

consiste na diferenciação entre o seu patrimônio e 

o dos seus instituidores. 

 

2. SURGIMENTO DA PESSOA JURÍDICA (ARTIGO 45, CC) 

o A pessoa jurídica adquire personalidade jurídica 

com o registro de seus atos constitutivos no órgão 

competente. 

o Em certos casos serão exigidos autorização ou 

aprovação do Executivo. 

 

 Órgão competente 

o Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas. 

o Junta Comercial 

 

 Surgimento das pessoas jurídicas de Direito 

Público 

o Decorre de outros fatores, tais como a lei e o ato 

administrativo, bem como de fatos históricos, de 

previsão constitucional e de tratados 

internacionais, sendo regido pelo direito público. 

3. ELEMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DA PJ 

O que é necessário para constituir uma pessoa 

jurídica? 

 

 Vontade humana criadora 

 

o Intenção de criar uma entidade distinta da de seus 

membros, materializa-se no ato de constituição, 

que deve ser escrito. 

o Affectio societatis: duas ou mais vontades 

convergentes, ligadas por uma intenção comum. 

 

 Licitude do objeto 

o Objetivos ilícitos ou nocivos constituem causa de 

extinção da pessoa jurídica. (artigo 69, CC) 

 

 Observância das condições legais 

o A lei condiciona a constituição do PJ ao registro de 

seus atos constitutivos. 

o Denominações do ato constitutivo: 

 Estatuto, se tratando de associações, que 

não têm fins lucrativos; 

 Contrato social, no caso de sociedades, 

simples ou empresárias, antigamente 

denominadas civis e comerciais; 

 Escritura pública ou testamento, se tratando 

de fundações (CC, artigo 62). 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (ART. 40, 

CC) 

4.1. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

 

 Interno (artigo 41, CC) 

 União 

 Estados, Distrito Federal e Territórios 

 Municípios  

 Autarquias, inclusive as associações públicas 

 As demais entidades de caráter público 

criadas por lei. 

 

 Pessoas jurídicas de direito público com estrutura de 

direito privado (artigo 41 § único, CC). 

 

 As pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 
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que nessa qualidade causem danos a terceiros. (artigo 

43, CC). 

 

 Externo (artigo 42. CC) 

 

São pessoas jurídicas de direito público externo os 

Estados estrangeiros e todas as pessoas que 

forem regidas pelo direito internacional público. 

 

4.2. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

 Associações 

 Sociedades 

 Fundações 

 Organizações religiosas 

 Partidos políticos  

 Empresas individuais de responsabilidade 

limitada. 

4.2.1. ASSOCIAÇÕES 

 São pessoas jurídicas de direito privado constituídas 

por meio da união de pessoas com propósito não 

lucrativo. 

 A cobrança de eventuais contribuições deve ser 

revertida única e exclusivamente à associação. 

Exemplos: AASP, Sindicatos, APAE. 

4.2.2. SOCIEDADES 

 Surgem pela reunião de pessoas com um objetivo 

comum: o lucro. 

 As sociedades podem ser simples ou empresárias. 

 

4.2.3. FUNDAÇÕES (ARTIGO 62-69, CC) 

 Criada por meio da destinação especial de bens livres 

para a realização de atividades voltadas ao 

atendimento de fins religiosos, morais, culturais ou de 

assistência. 

 Seu instituidor pode destinar tais bens por escritura 

pública ou testamento. 

 Cabe ao Ministério Público fiscalizar suas atividades. 

4.2.4. ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

 Formada a partir da reunião de pessoas destinada à 

propagação da fé. 

 Não podem ter como meta a obtenção de lucro por 

intermédio da exploração de crendices. 

4.2.5. PARTIDOS POLÍTICOS 

 Tem por objetivo a propagação da política 

 Caracterizam-se pela união de pessoas que têm o 

olhar endereçado ao mesmo ponto. 

 As diretrizes de funcionamento e instituição estão 

delineadas pela lei n° 9.096/95. 

4.2.6. EMPRESAS INDIVIDUAIS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 

A empresa individual de responsabilidade limitada será 

constituída por uma única pessoa titular da totalidade 

do capital social, devidamente integralizado, que não 

será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo 

vigente no País. (art. 980-A, CC) 

5. GRUPOS DESPERSONALIZADOS  

 Linhas gerais 

São formados a partir da universalidade de direitos e 

de massas de bens identificáveis como unidade que, 

mesmo não tendo personalidade jurídica possuem 

capacidade processual e ter legitimidade ativa e 

passiva para acionar e serem acionados em juízo. 

 

 Exemplos de grupos despersonalizados e seu 

respectivo representante 

 Massa falida/Síndico 

 Herança jacente ou vacante/Curador 

 Espólio/Inventariante  

 Condomínio/Administrador ou síndico. 

 

6. DESCONSIDERAÇÃO DA PJ 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
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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. (artigo 

50, CC) 

 A personalidade jurídica da PJ traz proteção ao 

empresário. 

 Essa ‘blindagem’ pode ser empregada incorretamente 

com o propósito de lesar terceiros e realizar atos 

fraudulentos. 

 O abuso da personalidade do PJ decorrente de desvio 

de finalidade ou de confusão patrimonial poderá 

ensejar à contrição patrimonial aos bens do 

empresário. 

 

7. EXTINÇÃO DA PJ 

 CONVENCIONAL  

Ocorre por deliberação de seus membros, conforme 

quórum previsto nos estatutos ou na lei, ou nos casos 

em que já esteja convencionada a extinção o prazo 

determinado. 

 

 LEGAL 

o Decretação de falência (lei n° 11.101, de 

9.2.2005). 

o Em virtude da ausência da pluralidade de sócios 

não restabelecida em certo prazo. 

 

 ADMINISTRATIVA 

Ocorre quando as pessoas jurídicas dependem de 

autorização do Poder Público e este é cassada. 

 

 JUDICIAL 

Ocorre nos casos previstos em lei ou no estatuto, 

especialmente quando a entidade se desvia dos fins 

para os quais se constitui, mas continua a existir, 

obrigando um dos sócios a ingressar em juízo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A baixa no registro do ato constitutivo depende do 

procedimento de liquidação. (artigo 51, §3°, CC) 

 

 

 


