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PESSOA JURÍDICA

Art. 41, CC. 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;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
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Enunciado 141 do CJF:

A remissão do art. 41, parágrafo único, do Código Civil às pessoas jurídicas de direito
público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, diz respeito às fundações públicas e aos
entes de fiscalização do exercício profissional.

Art. 42, CC. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as
pessoas que forem regidas pelo direito internacional público.

Enunciado 144 do CJF:

A relação das pessoas jurídicas de direito privado constante do art. 44, incs. I a V, do Código
Civil não é exaustiva.
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Art. 44, CC. São pessoas jurídicas de direito privado:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações.

IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos;

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada
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Art. 45, CC. 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.

Exemplo...

Art. 223, da CF. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Art. 47, CC. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus
poderes definidos no ato constitutivo.
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Art. 46, do CC. O registro declarará:

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.
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Quem são?

1. Família: conjunto de pessoas não possuindo sequer legitimidade ativa ou passiva, no campo
processual.

2. Espólio: conjunto de bens formado com a morte de alguém
3. Herança jacente e vacante: disciplinadas nos arts. 1.819 a 1.823 do Código Civil,

constituem o conjunto de bens deixados pelo de cujus, enquanto não entregue a sucessor
devidamente habilitado, sendo certo que a massa formada pela morte do de cujus em
casos tais também não pode ser tida como pessoa jurídica.

4. Massa falida: conjunto de bens formado com a decretação de falência de uma pessoa
jurídica. Não constitui pessoa jurídica, mas mera arrecadação de coisas e direitos.

5. Sociedade de fato ou irregulares: São as entidades já criadas e em funcionamento que, no
entanto, não têm existência legal, por falta de registro no órgão competente ou por falta de
autorização legal (CC, art. 986).

6. Condomínio: Questão não é pacífica na doutrina. Pode ser geral (tradicional ou comum) e
edilício (CC, arts. 1.314 a 1.358).
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Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido,
os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a
sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

Art. 1.820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais
na forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro
habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante.

Art. 1.823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo
declarada vacante.
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Art. 63, da Lei 4.591/94. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de
pagamento, por parte do adquirente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer
estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas posteriormente, quando for o caso, depois de
prévia notificação com o prazo de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato,
conforme nele se fixar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos à
respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adicionada, na forma abaixo estabelecida, se
outra forma não fixar o contrato.

§ 3º No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime de
Assembleia Geral em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens,
caso em que serão adjudicados ao condomínio.

Art. 50, do CC. 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.
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Art. 28, do CDC. 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.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.


