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1- ORIGEM

Para melhor nortear a solução de conflito de interesses em sociedade a lei atribui a titularidade de direitos e obrigações não apenas a

seres humanos, mas também a seres não humanos de natureza ideal. São, por assim dizer, puramente conceituais, que

existem apenas para disciplinar interesses de homens e mulheres .

•De fato, não existem esses seres não humanos, senão no plano dos conceitos jurídicos, e sua finalidade é servirem à melhor

composição dos interesses das pessoas naturais que vivem em sociedade. Um desses seres é a pessoa jurídica.

•Os fundamentos da teoria da pessoa jurídica encontram-se na Idade Média, em noções destinadas a atender às necessidades

de organização da Igreja Católica e preservação de seu patrimônio.
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A Igreja era vista como tendo existência transcendental à vida de seus membros, ela tem existência permanente, que transcende a

vida transitória dos padres e bispos. Por ser uma corporação independente de seus integrantes, nem todos podem falar

legitimamente por ela, mas, dependendo do assunto, apenas os membros de determinada hierarquia. Outra importante implicação

do reconhecimento da Igreja como uma corporação inconfundível com os seus integrantes era pertinente aos bens. A afirmação da

vida da Igreja em separado leva à distinção entre o patrimônio dela e o de cada membro do clero. Falecendo um padre ou bispo, os

bens em sua posse não podiam ser transmitidos a sucessores por pertencerem à corporação.

Na época da Revolução Comercial, as grandes companhias organizadas para a exploração e colonização do novo mundo

também eram consideradas entidades autônomas em relação aos fundadores e investidores que nelas aportavam capital. Mas

não foi imediata a transposição da noção corporativa para as sociedades mercantis. Havia uma diferença significativa entre a

separação patrimonial das empresas da Era Moderna e a noção de corporação do direito canônico medieval.

A generalização das noções de corporação (do direito canônico) e de separação patrimonial (do direito comercial) de que

resultou o conceito de pessoa jurídica tem lugar apenas na segunda metade do século XIX, em reflexões desenvolvidas

principalmente por doutrinadores alemães.

A literatura sobre o tema lista diversas teorias (ficção, instituição, realidade técnica e outras) que ilustram as dificuldades que

enfrentaram os tecnólogos do direito, no passado, em sustentar a titularidade de direitos e obrigações por seres não humanos.

Seu estudo deixou, atualmente, de ter importância tecnológica. Passado mais de um século da configuração final da teoria da pessoa

jurídica, e incorporados seus desdobramentos na generalidade dos direitos positivos, não há maiores dificuldades em sua

operacionalização na solução de conflitos de interesses.
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O instituto da pessoa jurídica é, enfim, uma técnica de separação patrimonial desenvolvida pelo direito para disciplinar

interesses. Existem outros institutos que também têm a mesma natureza e finalidade, os já detalhados entes despersonificados,

como o espólio e a massa falida.

Além desses exemplos, também o tratamento excepcional liberado a certos bens do patrimônio de uma pessoa pode implicar a

separação, como no caso do empresário individual casado que, independentemente do regime de bens do casamento, pode,

sem autorização do cônjuge, alienar os imóveis empregados na exploração da empresa ou mesmo gravá-los de ônus reais

(CC/02, art. 978).

Em todas essas hipóteses de separação de patrimônio criadas pelo direito, a finalidade é sempre a de dispor sobre conflitos de

interesses, de forma mais racional.

O instituto da pessoa jurídica é uma técnica de separação patrimonial. Os membros dela não são os titulares dos direitos e

obrigações imputados à pessoa jurídica. Tais direitos e obrigações formam um patrimônio distinto do correspondente aos

direitos e obrigações imputados a cada membro da pessoa jurídica.

A pessoa jurídica é uma técnica de separação patrimonial em que se atribui personalidade própria ao patrimônio

segregado. Nenhuma outra das técnicas desenvolvidas pelo direito apresenta esse traço.

2. CONCEITO DE PESSOA JURÍDICA

Pessoa jurídica é o sujeito de direito personificado não humano. É também chamada de pessoa moral. Como sujeito de

direito, tem aptidão para titularizar direitos e obrigações.

Por ser personificada, está autorizada a praticar os atos em geral da vida civil comprar, vender, tomar emprestado, dar em

locação etc. , independentemente de específicas autorizações da lei.

Finalmente, como entidade não humana, está excluída da prática dos atos para os quais o atributo da humanidade é

pressuposto, como casar, adotar, doar órgãos e outros.
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A pessoa jurídica começa a existir em decorrência da vontade de uma ou mais pessoas, identificadas como membros, integrantes ou

instituidores da pessoa jurídica. Essa noção apenas não se ajusta inteiramente aos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e

Municípios), que são pessoas jurídicas derivadas da organização política independente da sociedade brasileira.

As demais pessoas jurídicas sempre terão um ou mais membros; estes são necessariamente sujeitos de direito, podendo ser pessoas

físicas ou outras pessoas jurídicas. A mais relevante consequência dessa conceituação das pessoas jurídicas é sintetizada no princípio da

autonomia. As pessoas jurídicas não se confundem com as pessoas que a integram.

A pessoa jurídica e cada um dos seus membros são sujeitos de direito autônomos, distintos, inconfundíveis.

Desse modo, se Aline, Belisa e Caroline contratam uma sociedade empresária designada ABC Transportes Ltda., dão nascimento a um

novo sujeito de direito personificado. De três passam a quatro pessoas, cada uma com seus direitos e obrigações, seu próprio

patrimônio. Assim como o direito de Aline não pode ser exercido por Belisa, ou a obrigação de Caroline não pode ser cobrada de Aline,

porque são pessoas diferentes, também o direito de ABC Transportes Ltda não pode ser exercido por Caroline, nem a obrigação dela

pode ser imputada a Belisa. Em razão do princípio da autonomia da pessoa jurídica, é ela mesma parte dos negócios jurídicos.

É necessário uma pessoa física para assinar o instrumento, mas é a pessoa jurídica que está manifestando a vontade, vinculando-se ao

contrato, assumindo direitos e contraindo obrigações.

Se for necessário alugar imóvel para instalação do estabelecimento de ABC Transportes Ltda. (escritório, oficina, estacionamento), será

a pessoa jurídica, a locatária. Aline, Belisa e Carol não participam da relação contratual, são todas estranhas ao vínculo locatício. Nem

mesmo a sócia que eventualmente vier a assinar o contrato de locação em nome da pessoa jurídica será parte do negócio.
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Também em decorrência do princípio da autonomia da pessoa jurídica, é ela, e não os seus integrantes, a parte legítima para

demandar e ser demandada em juízo, em razão dos direitos e obrigações que titulariza.

Não sendo pago, por exemplo, o aluguel do imóvel onde se instalou o estabelecimento, o locador tem ação contra a ABC

Transportes Ltda. e não contra as suas sócias que são partes ilegítimas para o processo nesse caso, exatamente porque não são

locatárias, não devem o aluguel. Quem locou o imóvel e contraiu a obrigação de pagar os aluguéis foi uma outra pessoa, a

sociedade.

Finalmente, e no seu desdobramento mais relevante, o princípio da autonomia importa, em regra, a impossibilidade de se

cobrarem dos seus integrantes as dívidas e obrigações da pessoa jurídica. Condenada a pagar, judicialmente, determinado

valor a título de aluguel, ABC Transportes Ltda. responderá com os bens do seu patrimônio. O locador não pode pretender a

satisfação de seu crédito com a constrição judicial de bens de Aline, Belisa ou Carol, porque elas não são as devedoras.

A regra da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas estabelece que os seus integrantes não respondem por dívidas delas.

Quem abre crédito para uma pessoa jurídica deve saber que não está garantido, em princípio, pelos bens do patrimônio dos

membros desta. Apenas em situações excepcionais a lei autoriza a imputação da obrigação da pessoa jurídica a alguns ou todos os

seus integrantes. Mesmo nessas situações, porém, a responsabilidade dos membros da pessoa jurídica é sempre subsidiária; ou

seja, pressupõe o prévio exaurimento dos recursos patrimoniais da pessoa jurídica.

Em decorrência do princípio da autonomia da pessoa jurídica, é ela (e não os seus integrantes) quem participa dos negócios

jurídicos de seu interesse e titulariza os direitos e obrigações decorrentes. É ela quem demanda e é demandada em razão

de tais direitos e obrigações e é apenas o patrimônio da pessoa jurídica (e não o de seus integrantes) que, em princípio,

responde por suas obrigações.

O princípio da autonomia das pessoas jurídicas encontrava-se no CC/16 expresso num dispositivo que afirmava não se confundirem

elas com os seus integrantes. Na lei atual não se encontra reproduzido igual dispositivo. A autonomia, e suas implicações decorre

da interpretação sistemática de diversas normas do Código Civil que reforçam a adoção, pelo direito civil brasileiro, do princípio da

autonomia da pessoa jurídica. É exemplo, assim, de um princípio não expresso, revelado pela doutrina a partir dos dispositivos

legais do ordenamento jurídico, para informar a interpretação e aplicação das normas que o compõem.
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3. CLASSIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS

As pessoas jurídicas classificam-se de acordo com vários critérios. Três são os de maior interesse:

3.1 Critério legal.

Pelo critério legal, subdividem-se em pessoas jurídicas de direito público (interno ou externo) ou de direito privado. O que as

distingue não é a origem dos recursos empregados em sua constituição, mas o regime jurídico a que se submetem.

O regime de direito público caracteriza-se pela supremacia dos interesses titularizados pelas pessoas a ele sujeitas. É o regime da

desigualdade jurídica, que outorga prerrogativas às pessoas de direito público, subtraídas das de direito privado. As

prerrogativas do regime de direito público são os instrumentos para tutela dos interesses gerais, os quais, sempre devem prevalecer

sobre os individuais. As pessoas jurídicas de direito público dispõem de tais prerrogativas, para a defesa dos interesses públicos.

Ex: A prova de um fato cabe a quem o alega. Em favor das pessoas jurídicas de direito público milita a presunção de liquidez e

certeza dos atos por elas praticados. Quando judicialmente questionada, a pessoa jurídica de direito público não tem o ônus de

provar a ocorrência do fato que autoriza a prática do ato. É do particular o ônus de provar que esse fato não se verificou.

Se alguém recebe uma multa de trânsito por excesso de velocidade em rodovia estadual e resolve questioná-la em juízo, não é o

Estado que deve provar que a pessoa, no dia e hora assinalados, estava correndo naquela estrada; cabe exclusivamente a pessoa o

ônus de provar que esse fato não ocorreu. É uma prerrogativa necessária à prevalência do interesse público sobre o privado.

As pessoas jurídicas de direito público são classificadas, pela lei, em internas e externas (CC/02, art. 40).

São de direito público interno a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias (por exemplo, OAB,

INSS, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual etc.), inclusive as associações públicas, e demais entidades de caráter público

criadas por lei, como por exemplo, as agências reguladoras ANATEL, ANP, ANEEL etc. (CC/02, art. 41). O estudo dessas pessoas,

suas prerrogativas, direitos e obrigações, é feito pelos tecnólogos dedicados ao Direito Administrativo. As pessoas jurídicas de direito

público externo são os Estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público como a Igreja Católica,

ONU, OMC, Comunidade Europeia etc. (CC/02, art. 42).
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Já as pessoas jurídicas de direito privado se submetem ao regime da igualdade jurídica. Se a lei tratar diferentemente duas

pessoas jurídicas de direito privado iguais, ela é inconstitucional por afronta ao princípio da isonomia. Assim, quando a lei concede

uma prerrogativa a determinada pessoa jurídica de direito privado, isto só tem validade se for o meio de estabelecer a igualdade na

relação.

O consumidor ao adquirir no mercado um produto qualquer encontra-se em situação de vulnerabilidade diante do fabricante,

porque não é só economicamente mais fraco, mas não dispõe das mesmas informações que o fabricante tem sobre o produto

adquirido.

Se uma associação de caridade (pessoa jurídica de direito privado) mantenedora de uma creche, adquire um fogão e nos primeiros

dias de uso, por causa de vazamento de gás do fogão, ocorre um incêndio na creche, numa discussão judicial, em razão da

vulnerabilidade da associação consumidora, é impossível para ela provar que o defeito do fogão foi a causa do incêndio. Para o

fabricante, porém, provar a impossibilidade de determinado desdobramento de um produto defeituoso dele não é difícil.

Assim, o CDC autoriza que o juiz, diante da verossimilhança das alegações do consumidor, decrete em favor deste a inversão do

ônus da prova. A prerrogativa não é concedida, pela lei, para tornar a associação consumidora uma pessoa desigual, mais favorecida

que o fabricante do fogão; pelo contrário, é concedida para torná-la igual ao fabricante.

A desvantagem econômica (vulnerabilidade) é compensada pela vantagem jurídica (inversão do ônus da prova), igualando as

pessoas jurídicas de direito privado titulares dos interesses conflitantes.

As pessoas jurídicas de direito privado são: fundação, associação, sociedade, organizações religiosas e partidos políticos.

A fundação se distingue da associação e da sociedade porque, ao contrário destas, não resulta da união de esforços de pessoas com

o mesmo objetivo. Resulta da afetação de um patrimônio a determinada finalidade.
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Quando o jornalista Roberto Marinho instituiu a Fundação Roberto Marinho, ele destacou de seu patrimônio alguns bens e externou a

vontade de que passassem a ser administrados com o objetivo de auxiliar a proteção do patrimônio histórico brasileiro, promover a

difusão da educação pela TV, etc. Em outros termos, afetou certos bens à realização de determinadas finalidades.

A fundação só pode ter determinados fins não econômicos: religiosos, morais, culturais ou de assistência (CC/02, art. 62, parágrafo

único).

Na associação e na sociedade, pessoas com objetivos comuns unem seus esforços para alcançá-los.

Varia a espécie de pessoa jurídica de acordo com a natureza do objetivo perseguido.

Na associação, pessoas se unem em torno de objetivos não econômicos (por exemplo, culturais, filantrópicos, sociais etc.), e nas

sociedades, para explorar em conjunto uma atividade econômica.

Desse modo, a sociedade se distingue da fundação e da associação pelo objetivo econômico (ganhar dinheiro) que motiva sua

constituição.

As sociedades se dividem em simples e empresárias, segundo a forma como organizam a exploração da atividade econômica a que se

dedicam. As sociedades empresárias podem ser de cinco tipos: nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada ou

anônima.

As organizações religiosas e os partidos políticos têm a mesma estrutura que as associações e sociedade, resultam da união de

esforços de pessoas com interesses comuns. Contudo, possuem objetivos peculiares: as organizações religiosas destinam-se à

propagação de uma religião; os partidos políticos, por sua vez, reúnem interessados em participar da vida política nacional,

geralmente em torno de um ideário comum. São pessoas jurídicas regidas por normas específicas.
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3.2 Quantidade de fundadores e de membros.

As pessoas jurídicas podem ser singulares ou coletivas, de acordo com a quantidade de pessoas que as constituem. Singulares são

as constituídas por uma só pessoa; coletivas, as constituídas por duas ou mais. As autarquias e as sociedades anônimas subsidiárias

integrais são singulares. As associações e demais sociedades são coletivas. A fundação costuma ser instituída por uma só pessoa,

mas há fundações criadas por dois ou mais instituidores.

Quanto a quantidade de membros ou integrantes das pessoas jurídicas, designam-se estas como unipessoais (um só membro) ou

pluripessoais (dois ou mais membros).

Em regra, a sociedade empresária deve ser coletiva, em sua origem, pois sua constituição pressupõe pelo menos dois sócios (tende

a ser uma pessoa jurídica pluripessoal).

A lei, contudo, admite a unipessoalidade temporária da sociedade empresária quando, por qualquer motivo, a totalidade das quotas

ou ações se tornam da propriedade de uma só pessoa (CC/02, art. 1.033)

As pessoas jurídicas resultantes da afetação de patrimônio (fundações) não possuem integrantes ou membros, e, por essa razão, não

podem ser qualificadas como unipessoais ou pluripessoais.

Pelo critério concernente à quantidade de pessoas que a constituem, a pessoa jurídica pode ser singular (um só fundador) ou

coletiva (dois ou mais fundadores). Pela quantidade de integrantes, pode ser unipessoal (um membro apenas) ou pluripessoal

(dois ou mais membros).
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3.3 Modo de constituição.

Segundo o modo de constituição, as pessoas jurídicas classificam-se em contratuais ou institucionais.

As pessoas jurídicas contratuais são constituídas por um contrato entre os seus fundadores. Entre eles, por isso, estabelecem-se

vínculos contratuais. Nessa categoria se enquadra a maioria dos tipos de sociedades (simples, nome coletivo, comandita simples e

limitada).

As pessoas jurídicas institucionais são constituídas por manifestação de vontade de seus fundadores, mas sem que se vinculem

contratualmente. São institucionais as sociedades por ações (anônima ou comandita por ações), as fundações, as associações, as

organizações religiosas e os partidos políticos.

As pessoas jurídicas singulares são sempre institucionais, já que um contrato pressupõe pelo menos dois sujeitos contratantes.

O ato constitutivo da pessoa jurídica contratual chama-se contrato social, e o da pessoa jurídica institucional, estatuto. São os

documentos disciplinares da organização da pessoa jurídica, bem assim das relações dela com os seus membros.

As pessoas jurídicas são classificadas, de acordo com o modo de constituição, em contratuais e institucionais. O ato

constitutivo daquelas denomina-se "contrato social" e o das institucionais, "estatuto".
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4. INÍCIO E TÉRMINO DA PERSONIFICAÇÃO

A existência legal das pessoas jurídicas, diz a lei, inicia-se com o registro do respectivo ato constitutivo no órgão próprio (CC/02, art. 45).

Assim, as associações, fundações e sociedades simples devem ter seus atos de constituição levados ao Registro Civil das Pessoas

Jurídicas, enquanto as sociedades empresárias são registradas nas Juntas Comerciais (CC/02, art. 1.150).

Contudo, observa a doutrina, que se o atributo da personalidade é a autorização genérica para a prática de atos jurídicos não proibidos,

o fato jurídico que marca o início da personificação deveria ser a manifestação de vontade dos fundadores da pessoa jurídica. Mesmo se

adotando um conceito mais largo de personalidade, como a aptidão para titularizar direitos e obrigações, também não será o registro

dos atos constitutivos, mas sim a manifestação da vontade dos fundadores da pessoa jurídica, o fato desencadeador da personificação.

É claro que o funcionamento da pessoa jurídica antes do registro é irregular e importa, para as sociedades, por exemplo, relativizações

de sua autonomia patrimonial. O registro, assim, deveria ter sido escolhido pela lei como condição para o funcionamento regular da

pessoa jurídica e não para a personificação.

De qualquer modo, conforme preceitua Fabo Ulhoa Coelho, sem o registro, a pessoa jurídica não consegue cadastrar-se no Cadastro

Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), condição inafastável para participar da economia formal. Ademais há a imposição de multa pela

falta de matrícula no INSS, que pressupõe o registro dos atos constitutivos.

Conquanto seja suficiente para considerar-se a pessoa jurídica personificada a manifestação da vontade de seus instituidores, as

exigências relacionadas à regularidade do seu funcionamento e as consequências da inobservância destas recomendam que a pessoa

jurídica não pratique nenhum ato jurídico anteriormente à formalidade do registro de sua constituição.

De acordo com a lei, a personalidade da pessoa jurídica inicia-se com a inscrição de seus atos constitutivos no registro próprio.

As sociedades simples, associações e fundações inscrevem-se no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e as sociedades

empresárias, na Junta Comercial.
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Termina a personificação da pessoa jurídica com o cancelamento de sua inscrição no registro próprio. Tal cancelamento só

pode ser efetivado pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pela Junta Comercial, após o encerramento da liquidação da pessoa

jurídica.

A liquidação, por sua vez, é necessária quando a pessoa jurídica é dissolvida por deliberação da maioria de seus membros,

observadas as regras estatutárias ou contratuais. A ordem sequencial dos atos dissolutórios das pessoas jurídicas em geral, portanto,

é: dissolução, liquidação e cancelamento do registro.

A liquidação é um conjunto de atos praticados pela pessoa jurídica dissolvida com o objetivo de solucionar suas pendências

obrigacionais e destinar o patrimônio remanescente. De fato, ao ser deliberada a dissolução de uma pessoa jurídica, é normal que

ela tenha créditos a receber e débitos a honrar.

Em termos técnicos, a liquidação visa à realização do ativo e à satisfação do passivo da pessoa jurídica. Processa-se a liquidação com

a eleição, na forma do estatuto ou contrato social, de um liquidante, que passa a ser o representante legal da pessoa jurídica em

liquidação. Cabe a ele vender os bens da pessoa jurídica e cobrar os devedores (realização do ativo), bem como pagar os credores

(satisfação do passivo). Se, após a solução de todas as pendências negociais, restarem ainda bens no patrimônio da pessoa jurídica

em liquidação, caberá ao liquidante dar-lhes a destinação cabível.

Se a pessoa jurídica liquidada não tinha fins econômicos, seu acervo líquido será transferido a uma congênere (CC/02, arts. 61 e 69).

Se os tinha, realiza-se a partilha do acervo líquido remanescente entre os sócios.

Dessa forma, termina a personalidade da pessoa jurídica com o cancelamento de sua inscrição no registro próprio, que deve

ser precedido da liquidação. Na liquidação, resolvem-se as pendências obrigacionais da pessoa jurídica, por meio da

realização do ativo (venda dos bens e cobrança dos devedores) e satisfação do passivo (pagamento dos credores).
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Algumas pessoas jurídicas de direito privado dependem de autorização governamental para funcionar. As instituições financeiras,

seguradoras, operadoras de planos privados de assistência à saúde e outras só podem exercer suas atividades mediante

autorização de órgãos do governo (Banco Central, Superintendência de Seguros Privados, Agência Nacional de Saúde

Complementar etc.). Quando é este o caso, o registro dos atos constitutivos será precedido da autorização do Poder Executivo; e

a cassação desta importará a liquidação da pessoa jurídica e subsequente cancelamento do registro.

A extinção da Pessoa Jurídica ocorre com o cancelamento de sua inscrição no registro próprio.

Modalidades - Existem 3 formas básicas de extinção da pessoa jurídica:

a) Convencional: aplica-se às sociedades e outras pessoas jurídicas de direito privado e se opera por ato de vontade dos próprios

sócios que firmam um distrato, no caso das sociedades, ou seja, manifestam a vontade de dissolução da pessoa jurídica. Etapas:

Dissolução, liquidação e cancelamento do registro

b) Administrativa: decorre da cassação da autorização de funcionamento, específica para algumas entidades (ex.: Intervenção de

instituição financeira pelo BACEN);

c) Judicial: se dá por sentença em procedimento falimentar ou de liquidação.
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5. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Em decorrência da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, as obrigações desta não são, em princípio, imputáveis aos seus

membros. Os integrantes da pessoa jurídica não respondem, em regra, pelas obrigações desta, porque são sujeitos de direito

distintos, autônomos, inconfundíveis.

Se Maria pertence a um clube (associação), será devedora da contribuição destinada à sua manutenção. Se não a paga, pode ser

cobrada, inclusive judicialmente, pelo clube. Mas nenhum credor do clube pode acionar Maria para receber seu crédito. O

patrimônio de Maria não pode ser objeto de constrição judicial para atender obrigação que não é dela, mas de outra pessoa, a

pessoa jurídica do clube.

O princípio da autonomia patrimonial pode ser manipulado na realização de fraudes, principalmente quando a pessoa jurídica é uma

sociedade. Para evitar a manipulação fraudulenta da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, desenvolveu-se a teoria da

desconsideração da personalidade jurídica.

Como sujeito de direito distinto, a pessoa jurídica pode servir de instrumento para fraudar o cumprimento da lei ou de obrigações.

Transfere-se para titularidade de uma pessoa jurídica a obrigação que seria da física que a integra ou de outra pessoa jurídica.

Sua sistematização deu-se em trabalho dos anos 1950 do jurista alemão Rolf Serick (1955). Segundo seu principal postulado, sempre

que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas for manipulada para a realização de uma fraude, o juiz pode ignorá-la e imputar a

obrigação diretamente à pessoa que procurou furtar-se aos seus deveres.

A teoria da desconsideração (ou superamento da personalidade) da pessoa jurídica não questiona o princípio da autonomia

patrimonial, que continua válido e eficaz ao estabelecer que, em regra, os membros da pessoa jurídica não respondem pelas

obrigações desta.

Trata-se de aperfeiçoamento da teoria da pessoa jurídica, por meio da coibição do mau uso de seus fundamentos. Assim, a pessoa

jurídica desconsiderada não é extinta, liquidada ou dissolvida pela desconsideração.
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Apenas determinados efeitos de seus atos constitutivos deixam de se produzir. Em outras palavras, a separação patrimonial

decorrente da constituição da pessoa jurídica não será eficaz no episódio da repressão à fraude. Para todos os demais

efeitos, a constituição da pessoa jurídica é existente, válida e plenamente eficaz. A desconsideração apenas suspende a eficácia

temporária dos atos constitutivos da pessoa jurídica, sem invalidar, desconstituir ou comprometer a eficácia geral desses atos.

Pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz está autorizado a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa

jurídica sempre que esta é manipulada na realização de fraudes.

Art. 50, CC/02: 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. (Teoria maior).

O abuso da personalidade pode ocorrer de duas maneiras:

a) quando há um desvio de finalidade da pessoa jurídica;

b) a confusão patrimonial.

Desse modo, se o sócio envolve a sociedade em negócios estranhos aos seus fins ou não separa rigorosamente os

patrimônios dela e o seu, verifica-se o abuso da personalidade jurídica.

Também se caracterizaria o abuso da personalidade jurídica nessas hipóteses se, em vez de sócio e sociedade, tratar-se de

associado e associação ou de instituidor e fundação, desviando sua finalidade ou confundindo patrimônios.
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Já no CDC (Lei 8.078/90) consta em seu que art. 28 que 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. (Teoria menor).

No CC/16 não havia a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

A regra do nosso ordenamento é a de que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade da pessoa

natural. A consequência disso, seria que os seus patrimônios também não se confundiriam. Porém, excepcionalmente, poderá

haver a desconsideração (o desprezo) da personalidade da pessoa jurídica, para que seja responsabilizado o membro que atuou em

fraude.

Desconsideração é algo excepcional no CC/02, utilizada em caso de defesa contra fraude. No entanto, no CDC será regra, ou seja, poderá

ser utilizada em qualquer caso para garantir a indenização do consumidor.

A desconsideração tem a utilidade de atingir o patrimônio dos sócios. Para que esta teoria seja aplicada é necessário que haja um abuso

da personalidade da pessoa jurídica.

Será responsabilizado apenas o membro que atuou em fraude. Enunciado 7, CJF.

Essa teoria não poderá ser aplicada de ofício, será necessário requerimento da parte ou do Ministério Público.

Teorias do abuso de personalidade:

l) Teoria Maior é aquela que exige o abuso de personalidade da pessoa jurídica. CC/02

2) Teoria Menor é exigida apenas a insolvência da pessoa jurídica. CDC .
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Portanto, quando a personalidade jurídica de uma sociedade estiver sendo fraudada pelos sócios, esta deverá ser

desconsiderada. Não se anula o ato nem se extingue a sociedade. Temporariamente, no caso concreto, o juiz declara

desconsiderada a personalidade jurídica para que os credores da sociedade possam chegar ao patrimônio dos sócios.

Logo após cumprir tal objetivo, restaura-se a personalidade jurídica.

A decretação de falência não gera necessariamente a desconsideração da personalidade jurídica, porém, pode ocorrer que seja

decretada a desconsideração pelo juiz falimentar, isso em caso de fraude ou desvio de finalidade da pessoa jurídica.

Tema: A PESSOA JURÍDICA II

1- Formação da vontade das pessoas jurídicas

2- Pessoas jurídicas de direito privado

2.1 - Associações

2.2 Sociedades

2.3- Fundações

3- Organizações não governamentais (ONGS)

4- Direitos da personalidade da pessoa jurídica

5- Domicílio da pessoa jurídica

1. FORMAÇÃO DA VONTADE DAS PESSOAS JURÍDICAS

Como sujeito de direito personificado, a pessoa jurídica pode praticar os atos jurídicos em geral. Exceto aqueles em relação

aos quais está proibida ou impossibilitada de praticar (por falta de atributos humanos), todos os demais atos e negócios

jurídicos podem ser praticados pela pessoa jurídica, independentemente de expressa e específica autorização legal.
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Se assim é, a lei confere à da pessoa jurídica a mesma eficácia liberada à vontade dos humanos. Quer dizer, os direitos e

obrigações podem ser criados, modificados e extintos pela vontade dos sujeitos disciplinados pela ordem jurídica, entre os

quais se encontram as pessoas morais.

A formação e expressão da vontade pela pessoa jurídica está regulada na lei e no respectivo ato constitutivo (estatuto ou

contrato social). Dependem, evidentemente, de decisões e manifestações de alguns homens ou mulheres, agindo isolada ou

conjuntamente.

Considera-se, por exemplo, que uma associação quer adquirir um imóvel quando o seu diretor-presidente, autorizado pela maioria

dos associados formalmente reunidos, após negociar com o proprietário do bem, assina o contrato de compra e venda. A fundação

deseja tomar dinheiro emprestado no banco, quando os seus administradores, agindo em conjunto por exigência do estatuto,

firmam o contrato de mútuo junto à instituição financeira. A sociedade pretende rescindir o contrato de locação sem prazo quando

sua diretora administrativa comunica ao locador a intenção de restituir o bem locado.

A pessoa jurídica deve estruturar-se em órgãos destinados à formação e expressão de sua vontade.

Os órgãos são meros desdobramentos da pessoa jurídica e não possuem, eles próprios, personalidade jurídica. Não são

sujeitos de direito.

Os órgãos das pessoas jurídicas não titularizam direitos ou obrigações, na medida em que são meros centros de referência para o

exercício de algumas funções. Ninguém pode demandar, por exemplo, o conselho de administração da sociedade anônima, a

assembleia da associação ou o conselho deliberativo da fundação.

Pode variar, por isso, a estruturação de cada associação, sociedade ou fundação em particular.

Mas em regra, costuma existir um órgão de representação (ou administração) e um de deliberação.
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O órgão de representação costuma ser designado diretoria e é integrado por um ou mais diretores ou administradores. São os

membros desse órgão os assim chamados da pessoa jurídica, encarregados de assinar contratos, cheques,

títulos e outros documentos em nome dela (a rigor, não a representam, mas fazem-na presente nos atos e negócios jurídicos. Os

atos por eles praticados em nome da pessoa jurídica vinculam-na, desde que exercidos os poderes de representação nos limites

definidos pelo estatuto ou contrato social (CC/02, art. 47). A administração da pessoa jurídica fica a cargo do órgão de

representação.

De fato, o ato constitutivo normalmente discrimina as funções (poderes, atribuições ou competência) de cada diretor ou

administrador. Nos atos de menor importância, assim os definidos pelo estatuto ou contrato social, a pessoa jurídica é normalmente

representada por um só diretor; nos de maior importância, por dois diretores. Se não houver discriminação de poderes no estatuto,

qualquer diretor isoladamente pode representar a pessoa jurídica (CC/02, art. 1.013).

O órgão de deliberação costuma ser designado, nas associações e sociedades, por assembleia, e é integrado normalmente por

todos os associados ou sócios; nas fundações, é o conselho curador ou deliberativo, com a composição estabelecida pelo estatuto. É

o órgão máximo na estrutura da pessoa jurídica e tem, além da competência privativa estabelecida por lei (CC/02, art. 59) a de

autorizar a prática de atos de grande importância, segundo o que dispuser o estatuto. Em geral, a alienação ou oneração de bens

imóveis, a contratação de empréstimos acima de certo valor e outras decisões relevantes são reservadas estatutariamente a esse órgão.

Trata-se normalmente de colegiado, em que as decisões são tomadas por maioria de votos.

Entre o órgão de representação, de um lado, e o de deliberação, de outro, pode a estrutura da pessoa jurídica contar com outros

órgãos. Quando conveniente em razão da complexidade dos interesses envolvidos, o estatuto ou contrato social pode prever a

existência de um órgão deliberativo intermediário, normalmente designado por conselho de administração.

É comum também a existência de órgão de fiscalização, que auxilia os membros do órgão de deliberação máximo na votação das

contas dos diretores e administradores. Ele é designado conselho fiscal.

/universidades



A formação e manifestação da vontade da pessoa jurídica resulta de deliberações ou ações de homens e mulheres, na condição

de participantes de órgãos estruturais dela. A disciplina dessas deliberações e ações encontra-se no ato constitutivo da pessoa

jurídica (estatuto ou contrato social).

Na formação da vontade da pessoa jurídica impera o princípio majoritário: a vontade da pessoa jurídica é a da maioria dos membros

do órgão investido de competência para formá-la ou expressá-la. O princípio majoritário é conquista da organização democrática.

Quando se trata de interesse comum a determinado conjunto de pessoas, a vontade da maioria destas deve prevalecer sobre a da

minoria.

O estatuto sempre pode limitar a predominância da vontade da maioria, seja estabelecendo que determinadas deliberações, por sua

importância, só poderão ser adotadas pela unanimidade dos integrantes do órgão, seja atribuindo a um deles o poder de veto.

Na formação da vontade da pessoa jurídica de fins não econômicos, não havendo regra diversa no ato constitutivo, observa-se o

princípio majoritário. A vontade da pessoa jurídica será a da maioria dos membros do órgão competente para formá-la. Na da pessoa

jurídica de fins econômicos prevalece, como regra, a vontade do sócio ou sócios que mais investiram na constituição do capital

social.

Para encerrar, destaque-se que quem negocia ou contrata com uma pessoa jurídica deve prestar atenção ao disposto no estatuto ou

contrato social desta. Apenas com a observância dos preceitos estatutários ou contratuais, forma-se e expressa-se validamente a vontade

da pessoa jurídica.
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2- PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO

As pessoas jurídicas são de direito privado quando se submetem ao regime jurídico de direito privado, que é pautado na igualdade

dos sujeitos e autonomia da vontade. Não é relevante para determinar a classificação da pessoa jurídica a origem dos recursos

empregados em sua constituição.

São pessoas jurídicas de direito privado constituídas, no todo ou em parte, por recursos públicos as empresas públicas, as sociedades

de economia mista e as fundações governamentais (pessoas jurídicas estatais). Elas submetem-se ao regime jurídico de direito privado,

mas seu estudo é feito no âmbito do direito administrativo.

O direito privado ocupa-se das pessoas jurídicas constituídas exclusivamente por recursos de particulares, cabendo ao direito

civil o exame das associações, fundações e sociedades simples, e ao direito comercial, o das sociedades empresárias. Das

organizações religiosas e partidos políticos cuidam outros ramos jurídicos, como o constitucional e o eleitoral.

2.1. Associações

A associação é a pessoa jurídica em que se reúnem pessoas com objetivos comuns de natureza não econômica. Sempre que um

conjunto de pessoas, físicas ou jurídicas, descobrem-se em torno de um mesmo interesse, podem melhor realizá-lo unindo seus

esforços.

A Associação de Amigos de Bairro, por exemplo, destina-se a prover aos seus associados melhoria nas condições de segurança urbana

da região, bem como servir de porta-voz dos anseios da comunidade perante os órgãos públicos. O Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária (CONAR), outro exemplo, foi constituído por empresas e profissionais ligados à atividade publicitária com

o objetivo de julgarem, à luz do código de auto-regulamentação do setor, os anúncios veiculados em TV , rádio, jornal e outros meios,

coibindo a publicidade antiética.
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Em cada shopping center, os locatários das lojas são contratualmente obrigados a se filiar à respectiva Associação de Lojistas, incumbida

de realizar campanhas promocionais em certas épocas do ano (Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças etc.). Algumas expressões são

tradicionalmente empregadas na denominação da associação em função dos seus fins. Assim, é comum chamá-la de instituto, quando

tem natureza cultural; de clube, quando seus objetivos são esportivos, sociais ou de lazer; de academia de letras, quando reúne escritores;

de centro acadêmico, quando congrega estudantes de determinado curso universitário.

As pessoas que desejam constituir uma associação devem reunir-se em assembleia para expressar essa vontade convergente, bem

como para votar o estatuto.

As condições para se dissolver a associação são as estabelecidas pelo estatuto. Normalmente, submete-se a deliberação dissolutória

à aprovação de expressiva quantidade de associados (2/3, por exemplo), reunidos em assembleia convocada especificamente para tratar

desse assunto. Deliberada a dissolução, segue-se a liquidação e, em seguida, o cancelamento do registro.

Constitui-se a associação pela inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, de duas vias do estatuto, normalmente transcrito

na ata da assembleia de fundação assinada pelos associados que a criaram. A dissolução é aprovada pelos associados, de acordo

com as normas estatutárias.

É direito constitucionalmente assegurado o da liberdade de associação. Ninguém pode, assim, ser obrigado a se associar ou a

permanecer associado (CF, art. 5º, XX). O ingresso numa associação, portanto, é ato de plena liberdade do associado. Mas, ao entrar,

por sua vontade, numa associação, a pessoa não só passa a titularizar os direitos de associado como também os deveres.

Por exemplo, passa a usufruir dos serviços prestados pela associação exclusivamente a seus associados, mas assume, por outro lado, a

obrigação de pagar as contribuições necessárias à manutenção da pessoa jurídica, bem como a de respeitar o estatuto e obedecê-lo.

Não há entre os associados nenhum direito ou obrigação recíprocos (CC/02 art. 53, parágrafo único), mas somente entre eles e a

associação.
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Os direitos e deveres dos associados estão definidos no estatuto. Este pode reservar para uma ou mais categorias de associados

certas vantagens especiais. É comum, por exemplo, nos estatutos dos clubes, encontrar a classificação dos associados em fundadores,

efetivos, honorários, remidos etc.

Na verdade, a cada categoria corresponde um conjunto de vantagens (dispensa do pagamento da contribuição associativa ou assento

permanente no conselho diretor) ou de restrições (inexistência do direito de voto nas assembleias), especificadas aquelas e estas no

ato constitutivo.

Entre os associados da mesma categoria, porém, não pode haver discriminação; todos titularizam, perante a associação, os

mesmos direitos (CC/02, art. 55).).

À qualidade de associado corresponde um conjunto de direitos e deveres perante a associação, definidos e delimitados pelo

estatuto. O associado pode assegurar o exercício de seus direitos estatutários, inclusive por meio de medida judicial. E pode

ser penalizado, em alguns casos, até mesmo com a expulsão da associação, se não cumprir seus deveres estatutários.

O associado que descumpre um dever estatutário pode sofrer as sanções especificadas no estatuto, que normalmente variam da

simples advertência (nas infrações menos graves) à suspensão temporária e mesmo expulsão (nas mais graves). Em qualquer caso,

porém, a expulsão só se admite havendo justa causa e garantido o direito ao contraditório e ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, LV ;

CC/02, art. 57).O procedimento para imposição dessa e de outras penalidades ao associado deve ser disciplinado no estatuto.

Em princípio, a qualidade de associado é intransferível. Ela não se transfere nem mesmo se a participação na pessoa jurídica importa a

titularidade de quota ou fração ideal do patrimônio social. Para que seja transferível a qualidade de associado é necessário que o

estatuto estabeleça a transferibilidade, fixando as condições em que pode ocorrer (CC/02, art. 56 e parágrafo único). O título

patrimonial do clube, por exemplo, só é transmissível, seja por ato entre vivos ou por morte, se o estatuto assim prevê e nas condições

que dispuser.
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2.2. Sociedades

As sociedades são pessoas jurídicas de fins econômicos. O que aproxima os sócios é unicamente o objetivo de fazerem dinheiro

por meio da exploração em conjunto de uma atividade econômica. Nenhuma outra razão influencia o ânimo de manter a sociedade.

Quando duas ou mais pessoas identificam a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo algo juntas, não precisam necessariamente

constituir uma sociedade. Há outros instrumentos legais, de natureza contratual, que possibilitam alcançar esse mesmo desiderato,

mas sem as implicações específicas da criação de uma pessoa jurídica.

Imagine que Aline o e Belisa são arquitetas. Aline é particularmente feliz nos projetos que faz, mas se atrapalha toda ao tentar

gerenciar sua execução, enquanto Belisa não é criativa, mas tem grande capacidade gerencial. Ao se conhecerem, percebem que

podem complementar, com suas habilidades específicas, o trabalho uma da outra. Não precisam, de imediato, formar uma

sociedade. Convém que comecem desenvolvendo alguns serviços em parceria, mas conservando cada qual seu próprio escritório de

arquitetura.

Estarão já atingindo o objetivo de fazer dinheiro com a exploração de atividades conjuntas, mas ainda não serão integrantes de uma

sociedade.

Se não frutificar a atuação conjunta, não terão perdido os investimentos reclamados pela criação da pessoa jurídica, nem precisarão

dissolvê-la e administrar os potenciais conflitos despertados pela necessidade de partilhar os bens sociais.

Na medida em que veem frutificar a atuação conjunta, conhecem-se melhor, em suas virtudes e defeitos, e passam a nutrir recíproca

confiança, podem, com vistas à racionalização de despesas e ampliação das oportunidades de negócio, formar uma sociedade

de arquitetas.

/universidades



As sociedades podem ser empresárias ou simples, de acordo com a forma como é organizada a exploração da atividade

econômica.

Se esta é explorada pela forma empresarial, isto é, com a articulação dos quatro fatores de produção (capital, mão de obra,

insumo e tecnologia), considera-se empresária a pessoa jurídica da sociedade. Banco, supermercado, hospital, concessionária de

revenda de automóveis, empresa de transporte aéreo e outros tantos empreendimentos, quando explorados por pessoa jurídica, são

sociedades empresárias.

Quando ausentes os elementos caracterizadores da empresa, porém, a sociedade é simples. As atividades econômicas de

natureza intelectual, como as artísticas, científicas ou literárias, ainda que exercidas em sociedade com o concurso de colaboradores,

não se consideram empresarialmente exploradas (CC/02 art. 966, parágrafo único). São sociedades simples.

No exemplo, Aline e Belisa constituem uma sociedade simples, já que o objeto social é a exploração de atividade econômica de

natureza intelectual.

As sociedades podem ser de duas espécies: simples ou empresárias. As empresárias organizam a exploração da atividade

econômica como empresa, isto é, por meio da articulação dos fatores de produção: capital, mão de obra, insumo e tecnologia.

As simples são aquelas que não são empresárias.

As sociedades empresárias são estudadas pelo direito comercial .O direito civil ocupa-se somente das sociedades simples.
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2.3. Fundações

Fundação é a pessoa jurídica resultante da afetação de um patrimônio a determinada finalidade. Ela não possui, propriamente,

membros ou integrantes, já que não resulta da união de esforços pessoais para atingir certo objetivo.

O instituidor destaca de seu patrimônio alguns bens e vincula a administração e os frutos desses bens à realização de objetivos

que gostaria de ver realizados. Essa vontade do instituidor, de afetar aqueles bens aos fins eleitos será respeitada mesmo após sua

morte (se pessoa física) ou dissolução (se pessoa jurídica).

Mas o instituidor não é membro da fundação como são os associados em relação à associação ou os sócios em relação à sociedade.

Quando o advogado e jornalista Cásper Líbero faleceu em 1943, em razão de disposição testamentária, bens de seu patrimônio foram

destinados à instituição da Cásper cujos objetivos são os de manter veículos jornalísticos (TV , rádio, jornal, internet)

e uma faculdade de comunicação.

Igualmente, quando, em 1986, diversas pessoas preocupadas em defender o remanescente da Mata Atlântica instituíram a

S.O.S. Mata vincularam os bens com os quais contribuíram para a formação dessa pessoa jurídica à realização daquela

finalidade de preservação ambiental.

Nos dois exemplos, como em qualquer outra fundação, o instituidor (ou instituidores), pessoa física ou jurídica, aliena de seu patrimônio

alguns bens e os transfere para a pessoa jurídica em constituição. Dessa forma, não pertencendo mais ao patrimônio do instituidor, os

bens em questão ficam vinculados à realização das finalidades da fundação.

Ao contrário das associações e sociedades, em que pessoas com objetivos comuns unem seus esforços para alcançá-los, as

fundações resultam da afetação, por vontade de seu instituidor, de certos bens à realização de finalidades não econômicas:

finalidade religiosa, moral, cultural ou de assistência (CC/02, art. 62, parágrafo único).

Isso não significa, porém, que as fundações não podem ter lucro com as atividades que desenvolvem. A fundação normalmente só

poderá cumprir seus objetivos se gerar receita líquida com a administração de seu patrimônio. Para bem situar a questão, deve-se

distinguir entre o lucro como fim e como meio. Sem lucro, nenhuma atividade é promissora no sistema capitalista.
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As sociedades, por buscarem fins econômicos, têm o lucro como fim, ao passo que as associações e fundações, por buscarem

fins não econômicos, podem ter o lucro como meio.

A Igreja Católica, ao instituir, em 1946, a São mantenedora da PUCSP, não tinha o objetivo de lucrar com a prestação

de serviços de educação superior. A finalidade básica da iniciativa era a de buscar a formação de profissionais orientada pela visão

católica do mundo. Mas, no sistema capitalista de produção, não é possível manter qualquer instituição de ensino sem lucro, sem que o

total recebido em razão do pagamento das taxas escolares pelos alunos supere os gastos com a prestação do serviço.

A vontade do instituidor acompanhará a fundação por toda sua existência, procurando a lei preservá-la por meio de diversos

preceitos, como, por exemplo, a vedação de alterações estatutárias que desvirtuem as suas finalidades declaradas em seu ato

institucional e a fiscalização pelo Ministério Público.

Institui-se a fundação com a inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu estatuto, elaborado pelo próprio instituidor

ou pela pessoa por ele designada para viabilizar a constituição da nova pessoa jurídica. A alteração do estatuto não pode contrariar ou

desvirtuar as finalidades da fundação.

Por princípio, deve-se respeitar a vontade do instituidor da fundação. Cabe ao MP velar pelas fundações, inclusive no sentido de

fiscalizar o respeito à vontade do instituidor. Isto é, uma vez fixadas as finalidades da pessoa jurídica, os seus bens devem ser

administrados tendo em vista unicamente a realização delas.

Qualquer alteração no estatuto da fundação depende de aprovação do MP. Se a alteração não tiver sido aprovada pela unanimidade

dos membros do órgão de representação da fundação, os que votaram vencidos poderão impugná-la (CC/02 art. 68). Concedida a

autorização para a mudança no estatuto, será o ato levado ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas para que comece a viger. Indeferida a

autorização pelo Ministério Público, pode a fundação recorrer ao Judiciário.
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Se o juiz considerar que não importa a alteração nenhum desrespeito à vontade do instituidor, sua decisão suprirá a autorização

negada (CC/02 art. 67, III). O Ministério Público é competente, também, para promover a extinção da fundação, sempre que

tornada ilícita, impossível ou inútil sua finalidade, ou se vencido o prazo de duração.

Extinta, seu patrimônio deverá ser incorporado a outra pessoa jurídica dessa espécie, com finalidade igual ou semelhante,

designada pelo juiz. A extinção mediante incorporação em fundação congênere pode também ser decretada pelo juiz a pedido de

qualquer interessado. Tal extinção é um modo específico de encerramento de sua personalidade jurídica. O fim da personificação da

fundação pode decorrer, também, da dissolução e liquidação, desde que haja específica previsão no estatuto (CC/02 art. 69).

4- ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS)

Ao longo do século XX, o estado capitalista passou a desempenhar novas funções. Anteriormente, como reflexo das concepções

liberais, limitava-se a zelar pela ordem pública, administrar a justiça, cuidar das relações internacionais, promover a guerra, selar a paz

e algumas outras funções de natureza .

A ideia de que o estado deveria garantir ao seu povo saúde, educação e previdência social soaria estranha aos cidadãos de meados

do século XIX. Foi o fortalecimento e difusão de movimentos de inspiração marxista que forçou o estado capitalista a assumir o perfil

provedor.

Até o fim da guerra fria, diante do confronto entre os dois grandes modelos de organização econômica, política e social, o capitalismo

sustentou o estado provedor como pôde. Com a desarticulação do modelo socialista, historicamente simbolizada pela queda do

muro de Berlim em 1989,o estado capitalista tem procurado desvencilhar-se, o quanto pode, das funções não policiais.
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Nesse cenário, surgem as ONGs. Elas costumam apresentar-se como produto da articulação do conceito político que

evoca o distanciamento de iniciativas da sociedade civil tanto em relação ao estado como ao mercado

. As ONGs se consideram entidades organizadas por particulares para atendimento de interesse público.

Já que o estado não demonstra mais capacidade para prover saúde, educação, assistência e previdência social nos moldes

esperados, grupos de cidadãos voluntários podem organizar-se com a intenção de atender parcialmente a expectativa, sem o

intuito de lucrar com a atividade.

As Organizações Não Governamentais (ONGs) são entidades organizadas por particulares cujo objeto atende ao interesse

público. Constituem-se como associações ou fundações, já que não têm finalidades econômicas. Não se admite que uma

sociedade seja a forma da ONG, tendo em vista a finalidade econômica inerente a essa espécie de pessoa jurídica. Na constituição e

funcionamento da ONG, observam-se as normas aplicáveis a qualquer outra pessoa jurídica da mesma espécie.

Mas, para atuar em parceria com o Poder Público, a ONG deve qualificar-se junto ao Ministério da Justiça como

da sociedade civil de interesse (OSCIP), nos termos da Lei n. 9.790/99.

A inexistência de finalidade lucrativa, para essa qualificação da ONG, prova-se pela aplicação exclusivamente na consecução de seu

objetivo da totalidade da receita gerada por suas atividades, proibida a distribuição de excedentes operacionais, brutos ou líquidos,

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do patrimônio a seus integrantes (associados), membros de órgãos de deliberação

(conselheiros) ou representação (diretores), empregados ou doadores.
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4- DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA

Os direitos que a pessoa física necessariamente titulariza ( vida, imagem, honra, nome, corpo e outros) costumam ser catalogados

como direitos da personalidade. São direitos de tal forma ligados à pessoa natural que os titulariza que se poderia considerar a

condição de ser humano como indispensável para ostentá-los e exercê-los.

Não é assim, porém. A lei dispõe que a proteção dos direitos da personalidade se aplica, no que couber, às pessoas jurídicas

(CC/02 art. 52). Certos direitos da personalidade não cabem nas pessoas morais. O direito à vida ou ao corpo são exclusividades das

pessoas humanas, pelo simples fato de que somente elas vivem e são corporificadas.

Não se pode, por exemplo, afirmar que à vida humana corresponderia, na pessoa jurídica, ao tempo entre a inscrição dos atos

constitutivos no órgão próprio e o cancelamento do registro, com o intuito de sustentar um pretenso direito de a pessoa jurídica não

ser dissolvida ou extinta. Não se pode, também, considerar que ao corpo humano corresponderiam, aos documentos de

constituição da pessoa jurídica.

Os direitos da personalidade que cabem nas pessoas jurídicas têm por objeto o nome, imagem, vida privada e honra.

Em relação ao nome, deve-se, inicialmente, distinguir sua proteção enquanto direito à personalidade de outras regras de tutela. A

designação adotada por uma sociedade empresária (nome empresarial) está, com efeito, protegida contra imitações.

A lei estabelece que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial assegura-lhe o uso exclusivo do nome nos limites

do respectivo Estado (CC/02 art. 1.166), admitida a extensão da proteção, a pedido dela perante as Juntas Comerciais dos demais

Estados da Federação, com vistas a assegurar a exclusividade do uso em âmbito nacional.
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Se, em Santa Catarina, uma sociedade empresária adota a designação de Indústria Florianópolis S.A., nenhuma outra, naquele Estado,

poderá empregar o núcleo de identificação dessa denominação no seu nome empresarial. A proteção do direito à

exclusividade de uso do nome empresarial registrado não se confunde com a do mesmo nome enquanto direito da personalidade.

Quando a lei estende ao nome da pessoa jurídica a proteção dos direitos da personalidade, isso significa que ninguém pode

inseri-lo em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória

(CC/02 art. 17), nem usá-lo, sem autorização, em propaganda comercial (CC/02 art. 18).

Os casos abrangidos pela proteção do nome como direito da personalidade são diversos dos referidos pela tutela do direito à

exclusividade de seu uso. Não se confunde o nome da pessoa jurídica com as marcas de sua titularidade.

O nome como direito da personalidade pode ser visto como um atributo da pessoa jurídica merecedor de classificação entre os

direitos extrapatrimoniais. As marcas, a seu turno, são inegavelmente bens industriais, patrimoniais e sujeitos à proteção específica da

Lei de Propriedade Intelectual (Lei n. 9.729/96).

Em relação ao direito à imagem, deve-se inicialmente considerar que é extensível à pessoa jurídica a proteção como direito da

personalidade tanto da imagem-retrato como da imagem-atributo. A pessoa jurídica pode impedir que representações de espaços

físicos que a identificam sejam usadas contra os seus interesses.

Uma associação beneficente pode obstar a divulgação pela imprensa da fotografia de sua sede administrativa, na qual ela é claramente

identificada, se a reprodução ocorrer em contexto prejudicial aos seus interesses e desde que inexistente qualquer relevância

jornalística. Também pode a pessoa jurídica famosa impedir que o conjunto de atributos a ela associado pelo imaginário popular seja

explorado por terceiros. A fundação que leva o nome de famoso desportista e desenvolve respeitável trabalho junto a crianças

carentes tem direito patrimonial sobre sua imagem-atributo.
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Tal como as pessoas naturais, as associações, fundações e sociedades têm direito de impedir agravos ao seu nome, privacidade,

imagem e honra, bem como de serem indenizadas pelos prejuízos materiais e morais decorrentes.

A pessoa jurídica tem também direito à privacidade. As informações não públicas a seu respeito que ela não deseja ver difundidas

integram sua vida privada. As movimentações em suas contas bancárias, as planilhas de custo de seus produtos ou serviços, as perdas

ou ganhos específicos das promoções que realiza são exemplos de informações que normalmente uma sociedade não quer que sejam

conhecidas.

A pessoa jurídica pode impedir a difusão de informações não públicas que reputa privadas, mesmo que não exista exploração

econômica ou vantagem de qualquer espécie por terceiros.

Em relação ao direito à honra, restringe-se a proteção à objetiva (reputação), já que a pessoa jurídica, desprovida de corpo e seus

humores, não consegue nutrir sentimentos de autoestima.

Confunde-se, por conseguinte, com a proteção à imagem-atributo como direito extrapatrimonial. Para fins de harmonizar a

convivência em sociedade, considera-se que as opiniões negativas e as narrativas de fatos que depreciam a reputação da pessoa

jurídica (salvo dos que configuram crime) não podem ser externados.

O protesto indevido de títulos sacados contra pessoa jurídica tem sido considerado, pela jurisprudência, como lesão ao seu direito à

honra objetiva. De fato, o protesto indevido importa agravo à reputação da pessoa que consta como protestada, já que sugere

impontualidade, desonestidade ou, pelo menos, dificuldade de honrar compromissos.
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Nesses casos, a pessoa jurídica tem direito de ser indenizada não somente pelos prejuízos materiais que tiver sofrido (inclusive

com o abalo de seu crédito), como também pelos morais, pelos riscos a que sua reputação ficou exposta pelo protesto indevido.

Na proteção dos direitos da personalidade da pessoa jurídica devem ser observados os mesmos limites apontados em

relação à pessoa física. Quer dizer, o interesse privado daquela com relação ao seu nome, imagem, privacidade e honra não

prevalece sobre interesses de maior envergadura, assim os difusos, coletivos e públicos.

Por exemplo, a liberdade de imprensa, que é um valor de interesse público, não pode ser restringida pelo interesse individual da

pessoa jurídica em preservar sua imagem; o direito constitucional do Estado de cobrar tributos sobrepõe-se ao direito à

privacidade da pessoa jurídica concernente à movimentação de suas contas bancárias; na narração de fatos que configuram

crime, a verdade da narrativa tem primazia sobre os prejuízos à honra da pessoa jurídica.

5- DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA

As pessoas jurídicas têm domicílio onde exercem seus direitos e respondem por suas obrigações.

Quando se trata de pessoa jurídica de direito privado, o domicílio é chamado também de sede. O endereço correspondente

deve ser mencionado no respectivo ato constitutivo (estatuto ou contrato social) com clareza, de modo que qualquer

interessado possa conhecê-lo. O domicílio pode ser também o lugar em que costuma funcionar o seu órgão de

representação (diretoria ou administração), em caso de irregularidade do registro. Desse modo, se uma associação mudou-se do

escritório em que mantinha a sede para outro local, mas não atualizou seu domicílio no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,

considera-se domiciliada tanto no mencionado em seu estatuto quanto naquele onde funciona sua diretoria.

/universidades



Se a pessoa jurídica for estrangeira porque tem a sede no exterior, considera-se domiciliada no lugar em que estabeleceu, no

território nacional, sua agência ou escritório.

Tal como o domicílio da pessoa natural, o das pessoas jurídicas de direito privado também pode ser mudado a qualquer tempo por

simples ato de vontade. A forma adequada para a mudança é a alteração do estatuto ou do contrato social, na cláusula em que

menciona a sede. Se for uma fundação é necessária a autorização do Ministério Público; se for uma associação, deliberação da

assembleia geral etc.

Em relação a algumas pessoas jurídicas de direito público, a lei estabelece critério para a definição do domicílio, mas não o

especifica.

De fato, ao dispor que o domicílio da União é o Distrito Federal, e o dos Estados e Territórios, as respectivas capitais (CC/02,

art. 75, I e II), a lei não está situando suficientemente o domicílio desses entes federativos. O Distrito Federal e as capitais de

Estados e Territórios são lugares extensos, em que além das repartições federais e estaduais domiciliam-se muitas outras pessoas

físicas ou jurídicas.

Trata-se de meros critérios de localização do domicílio da União, Estados e Territórios. Quer dizer, a União considera-se

domiciliada em qualquer de suas repartições situadas no Distrito Federal e os Estados e Territórios consideram-se domiciliados

em qualquer de seus órgãos estabelecidos nas respectivas capitais.

A repartição federal da União situada em São Paulo, por exemplo, não pode ser considerada seu domicílio, assim como a do Estado

do Rio de Janeiro situada no município de Cabo Frio também não é domicílio dele.

O critério para definição do domicílio do Município aponta para o lugar onde funcione a administração municipal, esteja esta

concentrada num único sítio ou dispersa em vários pontos da cidade (CC/02 art. 75, III).

A dificuldade na aplicação dos critérios legais referentes aos domicílios daqueles entes federativos não tem, contudo, maior

relevância. Quem demanda, por exemplo, uma autoridade federal ou a própria União deve observar as regras de competência fixadas

nas normas, constitucionais e legais, de processo civil, sendo irrelevantes os desdobramentos das normas jurídicas sobre domicílio.
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